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11ª. SEMANA DE ATIVIDADES 

 Tudo o que hoje preciso realmente saber, sobre como viver, o que fazer e como ser, eu 
aprendi no jardim de infância (na educação infantil). A sabedoria não se encontrava no topo de 
um curso de pós-graduação, mas no montinho de areia da escola de todo dia. 
 Estas são as coisas que aprendi: 
 1. Compartilhe tudo; 
 2. Jogue dentro das regras; 
 3. Não bata nos outros; 
 4. Coloque as coisas de volta onde pegou; 
 5. Arrume sua bagunça; 
 6. Não pegue as coisas dos outros; 
 7. Peça desculpas quando machucar alguém; mas peça mesmo !!! 
 8. Lave as mãos antes de comer e agradeça a Deus antes de deitar; 
 9. Dê descarga; (esse é importante) 
 10. Biscoitos quentinhos e leite fazem bem para você; 
 11. Respeite o limite dos outros; 
 12. Leve uma vida equilibrada: aprenda um pouco, pense um pouco... desenhe... 
pinte... cante... dance... brinque... trabalhe um pouco todos os dias; 
 13. Tire uma soneca à tarde; (isso é muito bom) 
 14. Quando sair, cuidado com os carros; 
 15. Dê a mão e fique junto; 
 16. Repare nas maravilhas da vida; 
 17. O peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco e até mesmo a sementinha 
no copinho plástico, todos morrem... nós também. 
 Pegue qualquer um desses itens, coloque-os em termos mais adultos e sofisticados e 
aplique-os à sua vida familiar, ao seu trabalho, ao seu governo, ao seu mundo e vai ver como ele é 
verdadeiro, claro e firme. Pense como o mundo seria melhor se todos nós, no mundo todo, 
tivéssemos biscoitos e leite todos os dias por volta das três da tarde e pudéssemos nos deitar com 
um cobertorzinho para uma soneca. Ou se todos os governos tivessem como regra básica, 
devolver as coisas ao lugar em que elas se encontravam e arrumassem a bagunça ao sair. Ao sair 
para o mundo é sempre melhor darmos as mãos e ficarmos juntos. É necessário abrir os 
olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, onde os sentimentos não 
precisam de motivos nem os desejos de razão. O importante é aproveitar o momento e 
aprender sua duração, pois a vida está nos olhos de quem souber ver. 

Robert Fulghum 
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EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I  
                            
  ATIVIDADE: Brincadeira cama de gato 

        
OBJETIVO(S): 
 

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

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações; 

 Desenvolver a concentração, atenção e criatividade ao se movimentar. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Brincar com o corpo é de suma importância para o desenvolvimento da criança. Sempre 
brincamos na escola e hoje vamos brincar em casa. Essa brincadeira Cama de Gato é muito 

divertida e fácil de executar em casa. É uma atividade onde a criança testa o seu corpo no 
sentido espacial, fazendo movimentos para passar entre o elástico ou barbante e fitas adesivas. 

 
ATIVIDADE(S): 

1. Você pode fazer essa atividade em qualquer lugar da sua casa. Em um dos cômodos, 
corredor e até mesmo no quintal caso tenha. 
 

2. Vocês vão precisar: 

 Barbante, linha ou elástico; 

 Fitas adesivas, caso faça no corredor para colar na parede; 

 Mesas ou cadeiras. 
 

3. Para a brincadeira acontecer escolha o ambiente que vai brincar e prepare com o 
material escolhido como nas imagens abaixo. 
 

                           
 

 

É só se divertir e se equilibrar para passar entre os espaços. 
 

4. Essa brincadeira também pode ser realizada com as mãos e é bem legal, caso alguém 
da família saiba como brincar, peça que ensine para a criança como faz e brinque junto 



com ela. 
 

         
 

5. Após a brincadeira ofereça uma folha para a criança registrar esse momento com um 
desenho 
 

BOM TRABALHO E BOA DIVERSÃO MAS PRINCIPALMENTE BOM 

APRENDIZADO!!! 

 

 

 
 
 
 
Disponíveis em  

Imagem: http://www.kidsindoors.com.br/2011/11/cama-de-gato.html acesso em 18 de maio de 

2020 

 

Imagem: https://limerique.com.br/pa-pum/cama-de-gato-gigante/ acesso em 18 de maio de 

2020 

 

Imagem: https://pequenoprincipe.com.br/pequeno-principe/brincando-de-cama-de-gato acesso 

em 18 de maio de 2020 

 

Imagem: https://br.pinterest.com/pin/384987468123300421/ acesso em 18 de maio de 2020 

 

Imagem: https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/barbante-cama-de-

gato/4e42fcd13cb3176863000030.html aceso em 18 de maio de 2020 

 

Imagem:https://museugrandesnovidades.com.br/brincadeira-cama-de-gato/ acesso em 18 de 

maio de 2020 

 

 

 

 

 

http://www.kidsindoors.com.br/2011/11/cama-de-gato.html
https://limerique.com.br/pa-pum/cama-de-gato-gigante/
https://pequenoprincipe.com.br/pequeno-principe/brincando-de-cama-de-gato
https://br.pinterest.com/pin/384987468123300421/
https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/barbante-cama-de-gato/4e42fcd13cb3176863000030.html
https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/barbante-cama-de-gato/4e42fcd13cb3176863000030.html
https://museugrandesnovidades.com.br/brincadeira-cama-de-gato/


EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I  
                            
  ATIVIDADE: Carimbo com os dedos. 
 

OBJETIVO(S): 

 Desenvolver expressões artísticas, criatividade, coordenação motora e noção espacial; 

 Expressar-se livremente por meio de desenhos e pinturas; 

 Despertar o interesse por criações artísticas.  

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Desde bem pequenos as crianças já utilizam a pintura como forma de expressão, é muito 

utilizada para desenvolver e estimular a criatividade e coordenação motora. É importante contar 

com a orientação de um familiar para realizar essa atividade. Vamos utilizar os dedos para 

fazer desenhos bem criativos e obras lindas. Vocês sabiam que com os dedos podemos criar 

vários desenhos e nos divertir? Na atividade anterior vocês aprenderam uma receitinha bem 

legal de tinta caseira, agora podemos utilizar para fazer essa atividade também. 

 
ATIVIDADE(S): 

6.  Vamos relembrar a nossa receita de tinta caseira caso não tenha tinta guache. 
 

Ingredientes: 

 2 colheres de açúcar; 

 Meia colher de sal; 

 Meia xícara de amido de milho (maisena); 

 2 xicaras de água; 

 Diversos corantes alimentícios ou suco em pó. 
 

Preparo: 
  

Em uma panela coloque o amido de milho e acrescente a água aos poucos, mexendo 

sempre. 

Acrescente o sal e o açúcar e leve ao fogo baixo mexendo ate engrossar. 

Quando estiver homogênea e com a textura cremosa, igual a da tinta guache desligue o 

fogo e deixe esfriar. 

Divida a mistura em potinhos na mesma quantidade de cores que você tem disponível. 

Acrescente cada cor em seu potinho. 

Bom trabalho. 

 

7. Agora vamos começar a carimbar os dedinhos e criar os desenhos 
 
 

8. Em uma folha de sulfite ou do caderno que receberam da escola, vocês vão criar seus 
desenhos. 
 



9. Primeiro carimbe com os dedos e utilize uma canetinha ou lápis de cor e giz de cera para 
completar o desenho, como nas imagens abaixo. 
 

             

 

 

 
 

10. Use sua imaginação e criatividade para fazer seu desenho, podem inventar histórias 
somente com os desenhos carimbados, fazer senários e obras bem legais. Vocês já 
conheceram em outra atividade o jardim com vários bichinhos, que tal fazer um jardim 
bem lindo? 
 

Guarde seu desenho para levar a escola quando voltarmos. 

 

 
BOM TRABALHO!!! BOM APRENDIZADO!!! 
 
Disponíveis em: 

Imagem: https://br.pinterest.com/pin/104990235045869430/ acesso em 18 de maio de 2020 
 
Imagem: https://br.pinterest.com/pin/410953534727556887/ acesso em 18 de maio de 2020 
 
Imagem: http://portaleducacaoinfantil.blogspot.com/2012/09/carimbos-com-os-

dedos.html#.XsLsdURKjIU acesso em 18 de maio de 2020. 
 
Imagem: http://raffayellow.blogspot.com/p/artes-com-as-maos-e-dedos-carimbo.html acesso em 18 de 
maio de 2020  
 

  

https://br.pinterest.com/pin/104990235045869430/
https://br.pinterest.com/pin/410953534727556887/
http://portaleducacaoinfantil.blogspot.com/2012/09/carimbos-com-os-dedos.html#.XsLsdURKjIU
http://portaleducacaoinfantil.blogspot.com/2012/09/carimbos-com-os-dedos.html#.XsLsdURKjIU
http://raffayellow.blogspot.com/p/artes-com-as-maos-e-dedos-carimbo.html


EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE:  Brincadeira:  “Coelhinho Sai da Toca” 

        
OBJETIVO(S): 

 Desenvolver interação, atenção, noção espacial de dentro e fora. 

 Relacionar números as suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Na escola sempre brincamos, agora em casa chamem a família para participar. Um bom 
divertimento para a família. 

 
Material: Bambolês ou giz para desenhar os círculos no chão e aparelho de som. 
 
ATIVIDADE(S): 

11. Para iniciar a família vai perguntar se os participantes conhecem e se já brincaram de 
“Coelhinho Sai da Toca” e prestar atenção nas respostas. 
 

12. Escolher por meio de sorteio, quem vai comandar a brincadeira. 
 

13. Proponho que todos ajudem a contar quantos irão participar da brincadeira, para saber 
quantos bambolês ou desenho de círculos serão utilizados. 
 

14. Espalhar os bambolês ou desenhar os círculos e explicar que um participante ficará fora 
da toca ou do círculo, os demais participantes, cada um vai ficar dentro de um bambolê 
ou do círculo. 
 

15. O Escolhido para comandar a brincadeira vai colocar uma música e cada um vai dançar 
dentro da sua toca ou do círculo. 
 

16. Quando o comandante parar a música e falar “Coelhinho Sai da Toca”, todos deverão 
sair da sua toca ou círculo e procurar outra, e quem ficar sem toca sai da brincadeira e 
conforme vão saindo tem que tirar uma toca. 
 

17. Ganha quem conseguir entrar na última toca, ficar até o fim da brincadeira. 
 

 
 

Boa Diversão! Bom aprendizado! 
  



EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: Desafios das tigelas  

        
OBJETIVO(S): 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Para instigar as crianças, fazê-las pensar, vamos trazer um problema cotidiano de todas as 
casas, descobrir as tampas corretas das tigelas, potes e vasilhas. Vai ser uma bagunça 
divertida e de muito aprendizado. Vamos? 

 
 
ATIVIDADE(S): 

Vamos desafiar essa galerinha a descobrir as tampas das tigelas, siga as instruções e 
vamos a diversão: 
 
1- Peguem todas as tigelas, vasilhas e potes de casa que tenham tampas, podem ser 

tampas de encaixar ou rosquear; 

2- Separe as tampas das tigelas e misture tudo; 

3- Coloque as tigelas, as vasilhas e os potes em uma superfície plana, limpa e segura; 

4- Vocês também podem separar as tampas das vasilhas em cômodos diferentes, por 

exemplo: as tampas no quarto e as vasilhas e potes na sala; 

5- Agora a brincadeira começa, vamos encontrar as tampas corretas das tigelas, dos 

potes e vasilhas; 

6- Vamos cronometrar e descobrir quanto tempo esse desafio se completa (use seu 

celular, ou contem juntos um tempo determinado, por exemplo: até 30); 

7- Incentive a criança a cumprir o desafio até o final encontrando todas as tampas das 

tigelas; 

8- Depois de encontrar todas as tampas, a criança pode comparar os formatos das 

tigelas ou dos potes. Pergunte a elas: 

 Se são arredondados ou quadrados 

 Os potes são largos ou estreitos 

 Pequenos ou grandes 

 Peça também para que a(s) criança(s) organize em ordem crescente (DO MENOR 

PARA O MAIOR).  

9- Agora é hora de avaliar a atividade, pergunte: 

 Se gostaram da atividade e porquê 



 Se acharam fácil ou difícil?  

 Se fariam novamente? Se sim, com quais materiais poderiam fazer 

novamente a brincadeira?  

 

 

 
 
 

 
Fonte: 
 

https://www.tempojunto.com/2016/07/19/como-brincar-com-potes-da-cozinha/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

https://www.tempojunto.com/2016/07/19/como-brincar-com-potes-da-cozinha/


EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE:    HOJE É DIA DE IMITAR (ANIMAIS)  
       
OBJETIVO(S): 

          Imitar o som de alguns animais 

         Perceber a diferença entre eles 

         Desenvolver a criatividade 

  
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Se tem algo que as crianças adoram são os animais. E gostam especialmente de fazer a 

imitação dos sons que estes bichos fazem. E hoje vamos imitar alguns bichinhos bem 
divertidos: GATO- CACHORRO- SAPO- CAVALO E LOBO.  Vamos ver qual bichinho você 
imitar melhor?  

   
ATIVIDADE(S): 

1. Peça para criança ficar de forma bem descontraída, sentem juntas as pessoas da família, se 
possível, brinquem de imitar juntos.  
 

2.  A família irá ler para as crianças quais são os animais que elas irão imitar. Selecionamos alguns, 
mas vocês podem acrescentar: 
 GATO 
 CACHORRO 
 SAPO 
 CAVALO 
 LOBO 

 
3. Após a criança imitar os sons destes animais, pergunte para a criança: 

 Qual animal que ela prefere imitar e porquê 
 Qual ela menos gostou de imitar, e porquê 

 Quais outros animais ela conhece e gostaria de imitar? Ajude-a, caso ela não conheça o som 
do animal (sugestões: carneiro, peru, porco, galinha, leão, pássaros diversos, grilo, vaca, 
cavalo e outros) 

 
4. Se puder, mostre a ela figuras desses animais que ela está imitando. Deixamos alguns a seguir 

 

       
              Lobo cinzento                                        Lobo guará 
 
 



     
               Vacas 
 

      
     Porcos 
 

     
     Sapos 
 
 

5. Peça à criança para desenhar e colorir o animal preferido por ela, no caderno de desenho que 
recebeu da escola. 

 

6. E para finalizar, veja se consegue visitar o site da música: MÚSICA QUE SOM ESSE 
BICHO FAZ? CANÇÃO INFANTIL IMITANDO OS ANIMAIS / QUE BICHO É ESSE? 

https://www.youtube.com/watch?v=7ljucGDPq2A  
 

Boa diversão!!! Bom aprendizado!!  
  
 
Disponível em  
https://www.portaldosanimais.com.br/informacoes/tudo-sobre-o-lobo-cinzento-caracteristicas-e-curiosidades/  
Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em https://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2020/03/e-possivel-
vaca-produzir-leite-sem-parir.html Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=7ljucGDPq2A
https://www.portaldosanimais.com.br/informacoes/tudo-sobre-o-lobo-cinzento-caracteristicas-e-curiosidades/
https://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2020/03/e-possivel-vaca-produzir-leite-sem-parir.html
https://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2020/03/e-possivel-vaca-produzir-leite-sem-parir.html


 https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/lobo-guara-e-destaque-em-atividades-do-zoologico-de-curitiba/53057 
Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.revistaveterinaria.com.br%2Fconheca-as-
principais-doencas-uterinas-em-vacas-de-leite%2F&psig=AOvVaw0zL-svvoON-
n_j4kaglUoX&ust=1591755926645000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiEoPGF1_PpAhUfDbkGHbdq
CGgQr4kDegUIARCaAg Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.pt%2Fpin%2F211035932524223414
%2F&psig=AOvVaw0zK4Y3f6JFeWipQ5mPewGb&ust=1591756121525000&source=images&cd=vfe&ved=2
ahUKEwiE4efi1_PpAhWaKrkGHVPsCP0Qr4kDegUIARDgAQ Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  
https://br.pinterest.com/pin/725149977478955906/ Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du5jTKWusZF
E&psig=AOvVaw2wU3Ckkqj4alwZTCgUO94C&ust=1591756434794000&source=images&cd=vfe&ved=2ahU
KEwjHmJj42PPpAhVqBLkGHX4TBkwQr4kDegUIARDjAQ Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faminoapps.com%2Fc%2Fpets-em-
geral%2Fpage%2Fblog%2Fcuriosidades-sobre-
porcos%2FQNZX_L5fXuJ7nvnZ42D3eRRkxwmNPmkX1P&psig=AOvVaw2wU3Ckkqj4alwZTCgUO94C&ust=
1591756434794000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjHmJj42PPpAhVqBLkGHX4TBkwQr4kDegUIAR
CDAg Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fimagensemoldes.com.br%2Fdesenhos-para-colorir-
de-animais-
porco%2F&psig=AOvVaw1XBUqoEb3sOsi7Upoeikz3&ust=1591756544582000&source=images&cd=vfe&ved
=2ahUKEwjZjMWs2fPpAhWhBtQKHfCIAWAQr4kDegUIARCXAg Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsp%2Fcampinas-regiao%2Fterra-
da-gente%2Fnoticia%2F2019%2F01%2F31%2Fsapos-cururu-e-martelo-ganham-nome-por-apresentar-
coaxo-curioso.ghtml&psig=AOvVaw0_YKtoKMlG2x_CU0S_xyD-
&ust=1591756701068000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi2oJT32fPpAhVwMLkGHcQeDjgQr4kDeg
UIARDtAQ Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Fvetores-premium%2Fdesenho-
de-sapo-bonito_6921162.htm&psig=AOvVaw0_YKtoKMlG2x_CU0S_xyD-
&ust=1591756701068000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi2oJT32fPpAhVwMLkGHcQeDjgQr4kDeg
UIARDQAg Acesso em 08 jun 2020 
 
Disponível em  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstevebillman.com%2Fpics%2Fdesenho-
sapo&psig=AOvVaw0DEO1UshOlKpCGXaALwJ7U&ust=1591756814762000&source=images&cd=vfe&ved=
2ahUKEwiWyK-t2vPpAhVHBrkGHdZODwwQr4kDegQIARBP Acesso em 08 jun 2020 

 
 

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/lobo-guara-e-destaque-em-atividades-do-zoologico-de-curitiba/53057
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.revistaveterinaria.com.br%2Fconheca-as-principais-doencas-uterinas-em-vacas-de-leite%2F&psig=AOvVaw0zL-svvoON-n_j4kaglUoX&ust=1591755926645000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiEoPGF1_PpAhUfDbkGHbdqCGgQr4kDegUIARCaAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.revistaveterinaria.com.br%2Fconheca-as-principais-doencas-uterinas-em-vacas-de-leite%2F&psig=AOvVaw0zL-svvoON-n_j4kaglUoX&ust=1591755926645000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiEoPGF1_PpAhUfDbkGHbdqCGgQr4kDegUIARCaAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.revistaveterinaria.com.br%2Fconheca-as-principais-doencas-uterinas-em-vacas-de-leite%2F&psig=AOvVaw0zL-svvoON-n_j4kaglUoX&ust=1591755926645000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiEoPGF1_PpAhUfDbkGHbdqCGgQr4kDegUIARCaAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.revistaveterinaria.com.br%2Fconheca-as-principais-doencas-uterinas-em-vacas-de-leite%2F&psig=AOvVaw0zL-svvoON-n_j4kaglUoX&ust=1591755926645000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiEoPGF1_PpAhUfDbkGHbdqCGgQr4kDegUIARCaAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.pt%2Fpin%2F211035932524223414%2F&psig=AOvVaw0zK4Y3f6JFeWipQ5mPewGb&ust=1591756121525000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiE4efi1_PpAhWaKrkGHVPsCP0Qr4kDegUIARDgAQ
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