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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: II 
                            
  ATIVIDADE: Caça aos números 

        

 Conhecer e brincar com números e quantidades, para aprender a contar. 

 

É sabido que as crianças aprendem primeiro a contar oralmente, depois contando objetos, 
pontinhos, para só depois conhecer os numerais. Vamos brincar para aprender a contar? 
 
 
ATIVIDADE(S): 

1. Faça pequenos cartões com números, e outros com as quantidades, tipo bolinhas do 
dado, ou pequenos desenhos, corações, estrelas, enfim, como preferir. 
 

2. Se tiver outras pessoas que possam participar da brincadeira com a criança, divida em 2 
grupos, com 1 participante em cada, ou 2, conforme o número de pessoas da família 
disponível para brincar.  
 

3. Peça para uma pessoa ficar de fora da brincadeira, esconder os cartões (com números e 
quantidades) e dar a comanda de início da brincadeira.  
 

4. Ganha o grupo que somar mais pontos com os cartões encontrados. 
 

5. Caso não tenha ninguém que possa participar da atividade junto com a criança não tem 
problema, peça para ele (a) ir procurar os cartões com número e quantidade 
correspondente, deixe a criança contar os desenhos para ver se realmente é o número 
correspondente, observe se ela reconhece os números, caso não reconheça o adulto 
pode ajudar, nomeando o número, ao final conte quantos cartões acertou, quantos errou, 
quantas figuras tem no total de todos os cartões desenhados. 
 

6. Caso queiram podem iniciar a brincadeira escondendo somente o cartão das 
quantidades e mostrando o cartão do número para que a criança ache a quantidade, e 
depois podem esconder os dois, assim a criança vai se ambientando primeira com a 
brincadeira. 
 

7. Outra sugestão é ao final da brincadeira ordenar os números em ordem crescente, 
sequência numérica, aproveite e pergunte a ele (a) que número é, aponte o número que 
vem antes e pergunte qual é, pergunte qual vem depois, explore o jogo. Pode colocar 
também o número junto com a quantidade em cima ou embaixo. 
 

8. Esses cartões também permitem brincar de outros modos, por exemplo, tirar um ou mais 
cartão e ver se a criança percebe qual o número e/ou quantidade está faltando. 
 

9. Abaixo segue um exemplo de cartão, lembrando que é só um modelo, mas a criação fica 
por conta da criatividade da família, inclusive a criança pode confeccionar e/ou ajudar. 
 

10. Boa aprendizagem! Boa brincadeira! 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Imagens retiradas: 
https://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/matematica-e-numeros/cartoes-1-10-series-iniciais/ acessado 

https://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/matematica-e-numeros/cartoes-1-10-series-iniciais/


em 04/junho/2020 

 
https://www.pinterest.de/pin/436075176424069270/ acessado em 04/junho/2020 
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EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: SENTIMENTOS E EMOÇÕES 

        
OBJETIVO(S): 

 Reconhecer os diferentes tipos de emoções e sentimentos nas pessoas. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Nesses tempos de quarentena é importante explorar, identificar as emoções no cotidiano da 
criança e mostrar o quanto cada uma é importante. 
 
ATIVIDADE(S): 

11. Assista ao vídeo da história: A ilha dos sentimentos. Varal de histórias. https://youtu.be/-

5L51NUcgac 
 

12. Caso não seja possível acessar, leia a história abaixo 
 

HISTÓRIA: A ILHA DOS SENTIMENTOS 

 

          ERA UMA VEZ UMA ILHA, ONDE MORAVAM TODOS OS SENTIMENTOS: A ALEGRIA, 

A TRISTEZA, A SABEDORIA E TODOS OS OUTROS SENTIMENTOS. POR FIM O AMOR.       

          MAS UM DIA, FOI AVISADO AOS MORADORES QUE AQUELA ILHA IRIA AFUNDAR. 

TODOS OS SENTIMENTOS APRESSARAM-SE PARA SAIR DA ILHA. PEGARAM SEUS 

BARCOS E PARTIRAM. MAS O AMOR FICOU, POIS QUERIA FICAR MAIS UM POUCO COM 

A ILHA, ANTES QUE ELA AFUNDASSE. QUANDO, POR FIM, ESTAVA QUASE SE 

AFOGANDO, O AMOR COMEÇOU A PEDIR AJUDA. NESSE MOMENTO ESTAVA 

PASSANDO A RIQUEZA, EM UM LINDO BARCO. O AMOR DISSE: 

          - RIQUEZA, LEVE-ME COM VOCÊ. 

          - NÃO POSSO. HÁ MUITO OURO E PRATA NO MEU BARCO. NÃO HÁ LUGAR PARA 

VOCÊ. 

          ELE PEDIU AJUDA A VAIDADE, QUE TAMBÉM VINHA PASSANDO. 

          - VAIDADE, POR FAVOR, ME AJUDE. 

          - NÃO POSSO TE AJUDAR, AMOR, VOCÊ ESTÁ TODO MOLHADO E PODERIA 

ESTRAGAR MEU BARCO. 

          ENTÃO O AMOR PEDIU AJUDA A TRISTEZA. 

          - TRISTEZA, LEVE-ME COM VOCÊ. 

          - AH! AMOR, ESTOU TÃO TRISTE, QUE PREFIRO IR SOZINHA. 

          TAMBÉM PASSOU A ALEGRIA, MAS ESTAVA TÃO ALEGRE QUE NEM OUVIU O 

AMOR CHAMA LÁ. 

          JÁ DESESPERADO, O AMOR COMEÇOU A CHORAR. FOI QUANDO OUVIU UMA 

VOZ CHAMAR: 

          - VEM AMOR, EU LEVO VOCÊ! 

          ERA UM VELHINHO. O AMOR FICOU TÃO FELIZ QUE ESQUECEU-SE DE 

PERGUNTAR O NOME DO VELHINHO. CHEGANDO DO OUTRO LADO DA PRAIA, ELE 

https://youtu.be/-5L51NUcgac
https://youtu.be/-5L51NUcgac


PERGUNTOU A SABEDORIA: 

           - SABEDORIA, QUEM ERA AQUELE VELHINHO QUE ME TROUXE AQUI? 
A SABEDORIA RESPONDEU: 

           - ERA O TEMPO. 
            - MAS POR QUE SÓ O TEMPO ME TROUXE? 
           -POR QUE SÓ O TEMPO É CAPAZ DE ENTENDER O AMOR. 

 

2- Após assistir ao vídeo converse com a criança sobre os sentimentos e emoções que 

aparecem na história incentivando as crianças a falarem a respeito das emoções, sentimentos 

e maneiras de agir em determinadas situações. 

 

3- Agora vamos fazer uma atividade que vocês vão precisar de: 

 Rolinho de papel higiênico: 

 Papel branco; 

 Tesoura; 

 Canetinha; 

 Cola branca. 
 

4- Corte vários círculos no papel branco e com canetinha desenhe carinhas: FELIZ, TRISTE, 

RAIVA, depois cole estes rostinhos no rolinho de papel higiênico e brinque com algum adulto 

que esteja por perto, falando sobre os sentimentos que você viu na história. 

 

 

 
 

 

5- Agora vamos fazer outra atividade também usando rolinhos de papel higiênico. 

Vamos fazer uma luneta de sombras com rolinhos de papel higiênico. Você vai precisar de: 

 Rolinhos de papel higiênico 

 Fita crepe ou durex 

 Canetinha 

 Uma laterna ou o celular também serve 

 Filme plástico.  
 



6- Assista ao vídeo https://youtu.be/4023AirTmzA 
1. Se não conseguir assistir aí vai a dica de como fazer: Pegue um rolinho de papel 

higiênico você pode decorar ou não, agora pegue o filme plástico e corte um 
quadradinho, você pode pedir a ajuda do papai ou da mamãe. 

2. Pegue o rolinho e coloque o quadradinho que foi feito com filme plástico num dos 
buracos do rolinho e prenda com fita adesiva ou durex tem que ficar bem esticadinho. 
Depois pegue uma canetinha e faça o desenho de uma carinha feliz, triste ou com raiva. 
Se você tiver vários rolinhos você pode fazer várias carinhas. 

3. Agora procure um lugar mais escuro na casa e projete na parede com a ajuda da 
lanterna ou da lanterna do celular e você vai ver o que acontece. 

 

7-       4. Agora que tal fazer a dobradura do barquinho? Aquele que leva todos os sentimentos. 
 

      5. Comece o processo dobrando a folha ao meio na vertical para unir as pontas. Dobre-o 
mais uma vez para que o papel fique com as marcas ao centro que vai servir para demarcar o 
centro para levar as pontas superiores até ele – na marca que ficou. A parte de baixo que ficou 
*sobrando* sem dobrar deve ser levantada para cima dobrando-as. A essa altura você já verá 
um esboço do barquinho, mas certifique-se de dobrar as pontas que ficaram para fora com a 
última dobra para dentro. Com esse último passo o barquinho parecerá um chapéu, mas por 
pouco tempo, pois deve apoiar os seus dedos na cavidade criada para formar um losango e 
depois levar cada uma das pontas para cima, formando novamente um triângulo. Crie 
novamente um losango e por último puxe as duas pontas de cima para fora e o barquinho está 
formado. Agora basta ajeitar o barquinho como preferir para brincar. 
 

 
BOA DIVERSÃO! BOM APRENDIZADO! 

 

LINKS: 

Disponível em https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-barquinho-de-papel/ acesso em 01 jun 

2020 

 

Disponível em: 

https://youtu.be/4023AirTmzA
https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-barquinho-de-papel/


https://2.bp.blogspot.com/-

iXKVE1rs5XY/VtBaCmrKrNI/AAAAAAAAY34/BIEVH9WHoKQ/s1600/86e180acdcd89270e60ba19f31fc1f10.jpg 

acesso em 01 jun 2020 

               
Disponível em https://youtu.be/4023AirTmzA acesso em 01 jun 2020 

 
Disponível em https://youtu.be/-5L51NUcgac  acesso em 01 jun 2020 
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EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II  
                            
  ATIVIDADE: Vamos brincar de festa de aniversário? 

        

      • Expressar idéias, desejos e sentimentos sobre suas vivências,  brincar, imaginar e 
interagir com o adulto e com diferentes materiais, para aprender e se desenvolver. 

 

Celebrar o aniversário é celebrar a vida, o nascimento. É muito mais que importante para que 
as crianças conheçam sobre si mesmas, sua data de nascimento, alegrem-se com sua 
existência. Nesta atividade a criança irá “brincar de aniversário”, significar este momento tão 
gostoso para todos, de maneira criativa, usando a imaginação e materiais simples. 
 
 
ATIVIDADE(S): 

1.           1. Para realizar esta brincadeira você irá precisar ter disponível: areia, terra, utensílios de 
cozinha que não utiliza mais,  potes plásticos,  forminhas,  gravetos de madeira, pratinhos,  
garfinhos, forminhas de doces, vela de aniversário se tiver,  etc. 

2.  
3.           2. Vamos iniciar nossa atividade perguntando para a criança: 

• Como organizamos uma festa de aniversário? 

• O que precisamos fazer primeiro?  

Deixe que a criança fale o que ela sabe, entende, conhece. Ouça com atenção. 

 

3. Proponha então a escrita de uma lista de convidados, sendo que pode ser as 
pessoas da família (neste momento você será o escriba, pessoa que auxilia a criança 
a escrever o que ela deseja). Escreva o nome de todos os convidados que a criança 
falar.   
 

4. Questione: para que precisamos de uma lista? Após a criança dar sua opinião 
explique que com a lista podemos fazer o cálculo de quantos serão convidados  e 
tudo que será necessário para a festa: espaço adequado,  número de mesas e 
cadeiras, quantidade de comida e bebida,  lembrancinhas, etc. A nossa festa é de 
brincadeira, mas é importante questionar a criança e deixar ela falar o que sabe, o 
que pensa.  

 

5.            5. A maioria das crianças já conhecem a música do parabéns.  Você irá aproveitar esta 
música para fazer brincadeiras ritmadas: 

 bater palmas no ritmo da música  

 bater os pés 

 bater com as mãos 

 mãos no joelho 

 mãos na barriga 

 usar chocalhos feitos com garrafas de refrigerante pequenas e grãos dentro, seguindo o 
ritmo da música.   

 cantar com a boca fechada (produzindo apenas o ritmo da música) 

 cantar com voz grossa, 

 cantar com voz fina.  



Nesta etapa você irá explorar bastante a música. 

 

6. 6. Agora você irá deixar a criança “preparar" o bolo. Como? 
Vamos fazer bolo com areia, terra e até de massinha de modelar. Deixe a criança aproveitar 

este momento misturando areia, terra com água. Utilize os potes para modelar o bolo.  Se tiver 

disponível folhas secas de árvores, pedrinhas, flores, enfim, deixe ela usar sua criatividade para 

enfeitar ele. Se quiser fazer o bolo de massinha de modelar também pode. Utilize várias cores 

para deixá-lo bem bonito.  Você pode fazer a receita de massinha caseira que já sugerimos 

como atividade.  O bolo está pronto! Entre na brincadeira e imaginação da criança, isso é 

importante para o desenvolvimento dela. 

 
7.           7. Agora você irá pedir para a criança organizar a mesa para a festa. Você irá pedir para 

ela organizar o espaço em que irá fazer a festa. Questione a criança  

 quantas pessoas irá participar da festa? 

 quantos lugares serão necessários para cada convidado sentar? 

 quantos copos, pratinhos, garfinhos serão necessários? 

 tudo tem que ser calculado de acordo com o número de convidados. 
 

8.            8.  Agora que tudo está pronto, você poderá acrescentar o elemento ‘fogo’. Como se 
trata de um recurso perigoso, é importante ter o seu apoio neste momento. Pronto! Agora é só 
começar a festa. Acenda a vela e pode cantar o parabéns. A brincadeira pode ser repetida 
várias vezes, de apagar a velinha e servir os convidados.  

9.  
9. Se você quiser deixar esta festa mais interessante, que tal fazer junto com sua criança 

um bolo de verdade? Demos a sugestão de um bolo de cenoura maravilhoso, mas 
pode ser outra receita que vocês gostem. 

 

Vamos aos ingredientes: 

• 1 xícara (chá) de óleo  
• 3 ovos 
• 3 xícaras ( chá) de farinha de trigo  
• 2 xícaras (chá) de açúcar  

 2 cenouras médias  

 1 colher (sopa) de fermento  
 

Modo de preparo:  

 Colocar no liquidificador a cenoura, os ovos, óleo e o açúcar. Bata bem estes 
ingredientes. 

 Em uma tigela misture a farinha e o fermento.  

 Asse em forma untada e enfarinhada em temperatura de 180° por aproximadamente 40 
minutos.  

 Depois de assado você poderá colocar chocolate ao leite picado assim que retirar do 
forno. Ficará delicioso e a festa será um sucesso.  

 

DICA IMPORTANTE: 

Durante o preparo deixe a criança adicionar os ingredientes, misturar, medir as quantidades,  



experimentar os ingredientes. Vá lendo a receita e deixando a criança medir as quantidades.  

Ela irá ver a transformação em um bolo muito saboroso.  

Com o bolo pronto a brincadeira continua e desta vez vocês poderão comer de verdade, 

compartilhar os pedaços de bolo com cada convidado.   

Brincar de aniversário será um momento muito prazeroso para sua criança. Aproveitem a festa 

juntos e divirtam-se muito.  

 

Se não puder fazer o bolo, não há problema, as crianças adoram brincar, imaginar, 

construir, então se puder ficar junto dela no momento da brincadeira, já vai ter valido a 

pena, são essas lembranças de “estar junto” que elas vão carregar pela vida inteira. 

 

 

Boa brincadeira, boa aprendizagem! 

 
 

 

 
  



EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: EXPLORANDO OS SONS DOS OBJETOS 

        
OBJETIVO(S): 

 Desenvolver a percepção musical sonora; 

 Desenvolver a atenção. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Os sons fazem parte do nosso cotidiano e explorá-los com crianças pequenas é algo 
extremamente divertido e prazeroso. 

 
ATIVIDADE(S): 

1. Questione a criança sobre os sons que podem ser produzidos por objetos: 

 Os objetos podem produzir algum som? 

 Será que os sons produzidos são iguais? 

 Você já experimentou alguma vez ? 
 

2. Para iniciar, deve-se coletar vários tipos de objetos que produzem sons diferentes, como 
por exemplo: 

 Garrafas de plástico; 
 Sacolas; 
 Caixas de sapato, de papelão; 
 Chaves, moedas; 
 Copos de plástico e de vidro; 
 Talheres: (colheres, garfos) 
 Latas; 
 Panelas e tampas; 
 Potes de plástico; 

     É possível utilizar esses e outros tantos, façam uma busca pela casa e juntos escolham os 
que irão utilizar. Todos que estiverem participando da atividade deverão explorar o som 
produzido por cada objeto: agudo, grave, longo, curto, forte, fraco, etc.  Agora é a hora de ir 
para a próxima etapa da atividade. 

3. Esconda a criança em outro espaço da casa. Você irá tocar em um dos objetos, e ela 
tentará descobrir qual objeto que você tocou. Façam isso com todos os objetos. 
Possibilitem um revezamento para que todos participem.  
 

4. Que tal produzirem uma bandinha com os objetos escolhidos? Escolham uma música 
que gostem de cantar juntos e explorem os sons. 
 

5. Por último, faça um desenho bem bonito de como foi essa atividade e guarde para 
mostrar para sua professora quando as aulas retornarem. 

 



FONTES: 

Disponível em http://musicanainfancia.com.br/sons-de-objetos/ Acesso em 01 jun 2020 

Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52903 Acesso em 01 jun 2020 
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