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PLANEJAMENTO FASE II 

SEMANA DE 22/6 A 26/06 

 

 

Aos educandos e suas famílias. 

 Continuaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade aos 

processos de aprendizagem.  

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil Fase II.  

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas. Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. 

Boas aprendizagens!  

Até breve! 

 

 

Atividade 1 – CHAPEUZINHO BRANCO – continuação! 

 

Objetivos: 

 Ampliar o vocabulário oral das crianças; 

 Problematizar as situações que surgem na história; 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes 

meios; 

  Coordenar suas habilidades psicomotoras finas. 

Contextualização: 

           A nossa última atividade apresentou a história da Chapeuzinho Verde do livro Chapeuzinhos 

Coloridos de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, com ilustrações de Marilia Pirillo. 

Agora vocês vão conhecer a quarta história do Livro: Chapeuzinho Branco. Quais serão as 

surpresas que esta história vai nos trazer?  

 

Etapa 1: Conhecer a história 

                Assista com sua família a história da Chapeuzinho Branco , disponível em: 

https://youtu.be/SX7Euh7HEHg 

 

https://youtu.be/SX7Euh7HEHg


Ou então peça para um adulto contar essa história: 

Chapeuzinho Branco 

                Era uma vez uma menina de olhos e cabelos claros, que vivia perto de uma triste floresta. 

Todos gostavam muito dela e sua avó mais ainda, gostava tanto que deu para a menina uma capa 

com capuz branco. A menina vivia usando aquela capa, até mesmo quando ia limpar a lápide de 

seu pai que havia morrido a pouco tempo, por isso todos a conheciam como Chapeuzinho Branco. 

             Um dia, pedido de sua mãe, Chapeuzinho Branco saiu de casa para visitar sua avó que 

morava na floresta e levou para ela uma cesta cheia de suspiros. No caminho ela cantava assim:  

         “ Pela estrada afora, eu vou tão tristinha. 

           Não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. ”  

           Sua avó era uma senhora muito solitária, era muito difícil alguém visitá-la. 

           A menina então, seguiu seu caminho. Na floresta ela encontrou um lobo muito esperto, que 

logo ficou se imaginando comendo a vovó, a Chapeuzinho e ainda os suspiros de sobremesa. 

          Então, sabendo que a menina era muito triste, mostrou para ela um outro caminho, que tinha 

um monte de crianças brincando. 

          A menina ficou tão interessada em brincar com outras crianças, que mudou de caminho. 

          O lobo conseguiu o que queria e chegou primeiro na casa da vovó.  Bateu à porta e fingiu 

ser a Chapeuzinho.  

          A vovó levantou-se, abriu a porta e quando viu que era o lobo, nem se importou. Sabia que 

seria devorada, mas, seria bom ter uma companhia, ainda que fosse por pouco tempo. E realmente 

teve companhia por pouco tempo, pois antes de dizer ¨Seja bem-vindo” o lobo a devorou.  

           A menina então chegou na casa, bateu à porta e o lobo também a enganou fingindo ser sua 

avó. Ela achou tudo muito estranho na avó: as orelhas, os olhos, as mãos, o nariz, mas quando 

perguntou sobre sua boca que estava tão grande o lobo respondeu que poderia ser para 

conversarem...Mas que iria engolir a menina. 



 

 



Etapa 2- Conversando sobre a História 

1-  O que mudou na história da Chapeuzinho Branco?  

2- A família da Chapeuzinho Branco ficou diferente. Será que ela deixou de ser triste? 

3- Quantas pessoas tem na sua família? (Que moram na sua casa). 

4- Você é feliz com sua família? 

Etapa 3- Vamos desenhar? Use seu caderno de desenho. Nele desenhe uma casa e dentro da 

casa desenhe sua família. 

Bibliografia: 

TORERO, José Roberto e PIMENTA, Marcus Aurelius - Chapeuzinhos Coloridos, Editora Objetiva 

Imagens : 

https://youtu.be/SX7Euh7HEHg 

http://educadoraslaranjinhas.blogspot.com/2013/04/chapeuzinho-branco.html 

 

 

Atividade 2: “Trava-língua” 

Objetivos: Estimular o desenvolvimento da linguagem oral, a memória e a diversão. 

Contextualização: O trava-língua é uma brincadeira infantil de citações de versos com aliterações 

(repetição do mesmo fonema consonântico, com palavras parecidas).A melhor época para se 

utilizar dessa distração infantil é durante o desenvolvimento da linguagem e da pronúncia.  

Desenvolvimento da atividade: 

Como se brinca: 

Uma pessoa ensina o trava-língua e as demais devem repeti-lo. O desafio é falar cada vez mais 

rápido, até “travar a língua”. 

L A G A R T I X A 
 
LARGA A TIA, LARGATIXA! 
LAGARTIXA, LARGA A TIA! 
SÓ NO DIA QUE SUA TIA 
CHAMAR LARGATICHA 
DE LAGARTINHA! 
 
 
 

A R A N H A 
 

A ARANHA ARRANHA A RÃ. 
A RÃ ARRANHA A ARANHA. 
NEM A ARANHA ARRANHA A RÃ. 
NEM A RÃ ARRANHA A ARANHA. 
 

https://youtu.be/SX7Euh7HEHg
http://educadoraslaranjinhas.blogspot.com/2013/04/chapeuzinho-branco.html


S A P O 
 
OLHA O SAPO DENTRO DO SACO. 
O SACO COM O SAPO DENTRO, 
O SAPO BATENDO PAPO 
E O PAPO SOLTANDO O VENTO. 
 

R A T O 
 
O RATO  
ROEU A ROUPA 
DO REI  
DE ROMA 
 
 

 

Atividade após a brincadeira: 

Depois, a criança poderá registrar no caderno ou em uma folha avulsa um ou mais desenhos 

representando o trava-língua preferido. 

E com sua ajuda, poderá copiar no caderno de desenho, o nome do trava-língua escolhido. 

 

Referências: 

Brincar de trava-línguas. Plataforma do letramento. Disponível em 

<http://www.plataformadoletramento.org.br/acervo-experimente/360/brincar-de-trava-lingua.html> 

Acesso em 17 de Jun. 2020. 

 

  ATIVIDADE 3:  “BRINCANDO COM BOLA DE MEIAS”        

 OBJETIVO:  Desenvolver a coordenação motora e visual, estimular a criança a   brincar, incentivar 

a reutilizar as meias que seriam descartadas no lixo, desenvolver consciência ecológica.                                                                                                                                 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  Vamos continuar brincando com as bolas de meias que aprendemos 

fazer semana passada. 

 MATERIAIS NECESSÁRIOS: Bolas de meias. 

COMO FAZER:    

- Pegue sua bola de meia feita na última aula; 

- Agora vamos fazer algumas atividades motoras com a bola de meia:         

                                                                                                                             

1- Coloque a bola na cabeça, trace um “caminho” 

pela casa, sem derrubar a bola, caso derrube 

comece novamente o caminho traçado, até 

conseguir percorrer sem derrubar nenhuma vez. 

http://www.plataformadoletramento.org.br/acervo-experimente/360/brincar-de-trava-lingua.html


2- Jogue a bola para o alto e a pegue com a mão direita e depois faça a mesma coisa com a mão 

esquerda. 

3 – Jogue a bola para o alto, ao pegar abaixar dobrando os joelhos até o chão. 

4 – Jogue a bola para o alto e bata palmas e depois pegue a bola, vá treinando até conseguir bater 

o maior número de palmas possível até conseguir pegar a bola. 

5- Jogue a bola para cima e a pegue usando as duas mãos. 

6- Coloque a bola no joelho direito e pule duas vezes e depois no joelho esquerdo.     

                                                                 

   (fonte das fotos: fonte própria.) 

 

ATIVIDADE 4: “Jogo das argolas” 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades; 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Mês de junho chegou e com ele a saudade imensa das festas juninas. Mas podemos realizar 

algumas atividades mesmo estando em casa. O importante é se divertir.  

ATIVIDADE:  

 Para iniciar a brincadeira você irá precisar separar alguns materiais como:  



 10 garrafas descartáveis (você pode decorar as garrafas pintando-as ou colando durex 

colorido).  

 Argolas (caso não tenha em casa, pode fazer com rolinhos de jornal (outras folhas de 

papel que tiver em casa) amassados e presos em formato de círculo, como na ilustração 

a seguir).   

Encha as garrafas com água para que elas fiquem pesadas e não caiam à toa. 

Organize as garrafas, colocando-as agrupadas a uma certa distância dos participantes. As 

crianças devem lançar a argola, mirando a garrafa na tentativa de acertá-la. Quando encaixarem a 

argola na garrafa verificam o número contido na mesma. Podem fazer um cartaz onde cada um irá 

marcar a sua pontuação. 

          Vence a brincadeira quem marcar mais pontos. 

 

 

 

 

                        Ideia de como fazer as 

argolas 

 

 

 

 

 

Bibliografia utilizada: 

CORDI, Angela. Pé de brincadeira: pré-escola: 4 e 5 anos e 11 meses: livro do professor da 

Educação Infantil / Angela Cordi; ilustrações Beto Zoellner...[et al.]. – Curitiba: Positivo, 2018 

https://br.pinterest.com/pin/669277194613308318/ 

https://malhasfakini.wordpress.com/2016/06/22/faca-voce-mesmo-quatro-brincadeiras-divertidas-para-as-festas-

juninas/ 

BNCC na Educação Infantil: Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

 

https://br.pinterest.com/pin/669277194613308318/
https://malhasfakini.wordpress.com/2016/06/22/faca-voce-mesmo-quatro-brincadeiras-divertidas-para-as-festas-juninas/
https://malhasfakini.wordpress.com/2016/06/22/faca-voce-mesmo-quatro-brincadeiras-divertidas-para-as-festas-juninas/
https://pedagogiaaopedaletra.com/bncc-educacao-infantil/#Espacos_tempos_quantidades_relacoes_e_transformacoes


ATIVIDADE 6: “AUTORRETRATO” 

 

Objetivos da atividade: 

 Incentivar ao autoconhecimento; 

 Desenvolver coordenação motora; 

 

Contextualização: 

OIá pessoal, nas últimas semanas as atividades foram de expressões envolvendo a mímica, porém 

nessa semana iremos continuar prestando atenção em nossas expressões faciais, na verdade 

vamos retratar nosso rosto fazendo um autorretrato. 

Materiais: 

 Um espelho; 

 Lápis de cor ou giz de cera; 

 Caderno ou folha avulsa. 

O que é autorretrato? 

Autorretrato nada mais é que fazer o desenho da sua própria imagem, ou seja, se observar e depois 

registrar em forma de desenho. 

Muitos pintores fizeram seu autorretrato como os exemplos abaixo: 

 

 TARSILA DO AMARAL 

 



 CÂNDIDO PORTINARI 

 

Descrição da atividade 

Agora é a sua vez...para isso você precisará de um espelho, pois conforme você vai observando 

sua imagem, você vai desenhando. Se coloque na frente do espelho, deixe próximo a folha e os 

lápis.  

Aposto que ficarão lindos!!! Não esqueça de guardá-los para que possamos no retorno das aulas 

fazer a nossa exposição. 

REFERÊNCIAS BIBILIOGRÁFICAS: 

https://www.todamateria.com.br/tarsila-do-amaral/ 

https://www.todamateria.com.br/candido-portinari/ 

 

https://www.todamateria.com.br/tarsila-do-amaral/
https://www.todamateria.com.br/candido-portinari/

