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Queridas famílias e alunos 

O período de isolamento social permanece e nossas aulas presenciais ainda continuam 
suspensas. Estamos com saudades, mas devemos seguir as orientações dos órgãos de saúde 
para logo, logo ficaremos juntos novamente. 
Enquanto isso, planejamos mais uma semana de atividades para realizar em casa juntamente 
com a família. 
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. 

 
E não se esqueça: 

 
Fique em casa; 

Lave as mãos com água e sabão; 

Passe álcool em gel 70 %; 

Use máscara se precisar sair de casa.  

Nós professoras estamos com pensamento positivo e queremos dizer a vocês: 

 

 
Fotos: arquivo pessoal 

Um grande beijo  

Professoras: Ana Paula, Beatriz, Fabiana e Flávia.  



 

CORRIDA DO JORNAL 

 

Objetivos: desenvolver o equilíbrio, coordenação motora, atenção e agilidade. 

As brincadeiras fazem parte da rotina escolar, estamos trazendo esta brincadeira divertida e 

fácil. Aproveite e se divirta com a família. 

Atividade: Rápida e simples, não exigirá muito preparo: você precisará apenas de duas folhas 

de jornal, ou encarte de mercado, ou folha de revista ou de sulfite para cada criança participante. 

Determine uma linha de largada e outra de chegada.  

Então solicite que as crianças fiquem alinhadas lado a lado atrás da linha de largada, cada uma 

posicionada sobre uma das suas folhas de jornal. Ao seu sinal, elas devem colocar a outra folha 

à frente da que estão pisando e pular em cima dela.  

Daí é só pegar a folha que ficou atrás (sobre a qual elas iniciaram a corrida) e colocá-la na 

frente, pulando agora sobre ela. O movimento se repete até conseguirem chegar à linha de 

chegada. O primeiro a chegar é o vencedor! 

 

 

                                        Figura 1http://suelifrancisco.blogspot.com/2016/09/corrida-de-jornal.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 MARCHA SOLDADO 

 

Objetivos: Resgatar uma música infantil. Estimular a concentração e criatividade. Desenvolver a 

atenção e coordenação motora. 

A música tem como objetivo favorecer o desenvolvimento de várias áreas como criatividade, 

sensibilidade, senso rítmico, concentração, de uma forma prazerosa. Já a dobradura em papel, 

exige uma atenção e um esforço mental para dobrar o papel numa ordem correta e conseguir 

assim a figura desejada. Contribui para que a criança mantenha sua concentração durante um 

período de tempo em uma mesma atividade e assim manter a atenção de sua tarefa.  

 

MÚSICA: MARCHA SOLDADO  

 

MARCHA SOLDADO 

CABEÇA DE PAPEL 

QUEM NÃO MARCHAR DIREITO 

VAI PRESO PRO QUARTEL. 

O QUARTEL PEGOU FOGO 

SÃO FRANCISCO DEU SINAL 

ACODE, ACODE, ACODE 

A BANDEIRA NACIONAL. 

 

Após cantar a música com a criança, pegue uma folha de papel sulfite, uma folha de jornal, folha 

de caderno ou de revista, o importante é que a folha seja maleável, uma folha mais rígida 

dificultará o processo. 

Juntamente com a criança, faça o passo a passo da imagem a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIA: 

https://www.google.com/search?q=chap%C3%A9u+de+papel&tbm=isch&chips=q:chapeu+de+papel,g_1:como+fazer&client=firefox-b-

d&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwiM7eGhzobqAhUIK7kGHa_dCW0Q4lYoA3oECAEQFw&biw=1349&bih=654#imgrc=jBIEK1hWbMS9qM 

 

 

Após a confecção do chapéu, usem a criatividade! 

Dancem muito e divirtam-se! 

 

SUGESTÃO DA PRÔ: Aproveitem esse momento de diversão e relembrem músicas infantis que 

fizeram parte da infância de cada familiar! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=chap%C3%A9u+de+papel&tbm=isch&chips=q:chapeu+de+papel,g_1:como+fazer&client=firefox-b-d&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwiM7eGhzobqAhUIK7kGHa_dCW0Q4lYoA3oECAEQFw&biw=1349&bih=654#imgrc=jBIEK1hWbMS9qM
https://www.google.com/search?q=chap%C3%A9u+de+papel&tbm=isch&chips=q:chapeu+de+papel,g_1:como+fazer&client=firefox-b-d&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwiM7eGhzobqAhUIK7kGHa_dCW0Q4lYoA3oECAEQFw&biw=1349&bih=654#imgrc=jBIEK1hWbMS9qM


 

JOGO DO TIRA TIRA 

Objetivo: Realizar a contagem oral na sequência numérica convencional. 

                Controlar quantidades. 

                Trabalhar a noção de subtrair (diminuir, retirar). 

 

O jogo e a brincadeira são importantes para as crianças assimilarem conteúdos e estratégias 

compreendendo a matemática. 

A noção de subtrair também é importante trabalhar nessa faixa etária. 

 

Atividade: Para essa atividade você poderá usar um dado ou poderá confeccionar fichas com 

os números ou pontinhos iguais do dado.    

 

 

 

 

Você precisará de 20 prendedores de roupa para realizar essa brincadeira.  

Primeira peça para criança contar os prendedores e coloque em um pote, balde ou tampa de 

panela. 

A criança joga o dado ou sorteia uma ficha com o número ou pontinhos e deverá retirar do pote 

a quantidade correspondente e deixar os prendedores perto dela. Um outro jogador, joga o dado 

ou sorteia a ficha e retira do pote a quantidade correspondente e coloca próximo de si. Vai 

jogando até terminar os prendedores do pote. 

Quando terminado verifica-se quem conseguiu retirar mais prendedores do pote. Peça para a 

criança realizar a contagem e verifique se ela percebe quem retirou mais prendedores. 

É interessante aumentar a quantidade de prendedores do pote se a criança estiver conseguindo 

realizar a brincadeira sem ajuda. 

 

 

 

 

 



 

 

ANIMAIS 

 

Objetivo: Conhecer algumas características dos animais. 

Falar sobre animais com as crianças é um tema que gera bastante curiosidade, principalmente 

porque já conhecem alguns deles. 

Cante a música com a criança, o ritmo é o mesmo de atirei o pau no gato. 

 

NÃO ATIRE O PAU NO GATO (TO-TO) 

PORQUE ISSO (ISSO-ISSO) 

NÃO SE FAZ (FAZ-FAZ) 

O GATINHO (NHO-NHO) 

É NOSSO AMIGO (GO-GO) 

NÃO DEVEMOS MALTRATAR 

OS ANIMAIS 

MIAU! 

 

 

Pergunte a criança: 

1) De qual animal a música fala?  

2) Além do gato você conhece outros animais? 

3) Quais? Diga três? 

4) O gato caminha de que maneira? Imite com seu corpo. 

5) Faça um desenho do gato. Pense como é o corpo dele, se tem pelos, os olhos, suas 

patas? 

 

 

                                                 https://pixabay.com/pt/photos/rosto-de-gato-gato-bonito-189540/ 

https://pixabay.com/pt/photos/rosto-de-gato-gato-bonito-189540/

