
 

 

 

AOS EDUCANDOS ES SUAS FAMÍLIAS. 

    FICAREMOS DISTANTES DA ESCOLA POR UM PERÍODO, CONTUDO, TEREMOS QUE DAR CONTINUIDADE 

AOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM. 

     DISPONIBILIZAREMOS   AQUI, ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

     ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS QUE PODERÃO SER REALIZADOS EM CADERNOS OU 

FOLHAS AVULSAS. 

     AO RETORNAR A ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS E AS ATIVIDADES REALIZADAS 

NESTE PERÍODO. 

 

    BOAS APRENDIZAGENS! ATÉ BREVE! 

 

AS ATIVIDADES PODEM SER FEITAS DE ACORDO COM A ORGANIZAÇÃO DE 

CADA FAMÍLIA, NÃO SENDO NECESSÁRIO REALIZAR TODAS AS ATIVIDADES  

EM UM ÚNICO DIA!  

O IMPORANTE É QUE VOCÊS POSSAM TER UM MOMENTO GOSTOSO E DE 

APENDIZAGEM EM FAMÍLIA! 

  

 

Meus amigos 

Na escola temos colegas com características diferentes. Uns tem cabelo enrolado, 

outros tem cabelo liso. Uns tem olhos claros (verde ou azul), e outros tem olhos da cor 

castanho escuro ou castanho claro. Alguns colegas são mais altos e outros mais baixos. 

Mas todos são especiais, cada um do seu jeito. 

Utilizando a canetinha, o lápis de cor e/ou mesmo o lápis de escrever, desenhe numa 

folha de papel sulfite ou mesmo de caderno, você e seus amigos, procurando lembrar 

da característica de cada um. Não esqueça de colocar o nome deles no desenho para 

identificar quem você desenhou. 
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Exemplo: 

 

 

        CARLOS                   EDUARDO                         JOÃO GUSTAVO              MELISSA 

 

 

 

Cinco sentidos 

Com o nosso corpo podemos aprender sobre o mundo à nossa volta. Temos cinco 

sentidos que nos ajudam a cheirar, enxergar, tocar, saborear e ouvir.  Acesse o vídeo, 

por meio do link a seguir https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk


● Agora acesse o link a seguir https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs 

para relembrar uma canção que já cantamos em nossa escola. 

 

Meus olhinhos são pra ver 
Meu nariz é pra cheirar 
Minha boca é pra comer 
Meu ouvido é pra escutar 

Completando os sentidos 
Tenho as mãos para pegar 
E os bracinhos bem compridos 
Pra mamãe eu abraçar 

Meus olhinhos são pra ver 
Meu nariz é pra cheirar 
Minha boca é pra comer 
Meu ouvido é pra escutar 

Completando os sentidos 
Tenho as mãos para pegar 
 E os bracinhos bem compridos 
 Pra mamãe eu abraçar 

 

● Realize o registro, em seu caderno ou no material que tiver disponível de qual 

sentido você mais gosta de explorar em seu corpo.  

● Nesta atividade, é importante que o adulto que estiver auxiliando a criança, 

estimule   e permita que a criança expresse sua opinião. Permita também que a 

criança explore e desenvolva os cinco sentidos, tocando, ouvindo, cheirando, 

vendo e experimentando. Essa experiência precisa ser vivida constantemente 

pela criança. 

 

 

 Desenho cego  

 

Em nossas aulas presenciais, todas as sextas-feiras, nós trabalhávamos com desenho 

e já aprendemos algumas maneiras e formas de  desenhar. Uma dessas formas  é a do 

“’desenho cego”. Vamos relembrar, por meio desta atividade de hoje, que  também é 

uma brincadeira muito divertida e que você pode fazer junto com sua família. 

Você vai precisar de: 

● Papel; 
● Lápis de cor 

https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs


● Lenços ou uma fita ou um pedaço de pano para vendar os olhos dos 
participantes. 

 

 

Fonte: https://www.tempojunto.com/2015/12/21/10-maneiras-de-brincar-de-desenhar/ 

 Peça  para um familiar seu, colocar a venda nos seus olhos e te  posicionar diante de 

uma folha de papel e alguns lápis de cor. 

Vale  lançar um desafio do tipo: “quero ver você desenhar uma boneca sem olhar” ou 
“desenhe um jarro com uma flor dentro”.  

Enfim, usem a criatividade. 

 

Fonte: https://www.tempojunto.com/2015/12/21/10-maneiras-de-brincar-de-desenhar/ 

Depois, você pode colocar a venda em seu familiar e lançar os desafios a ele(a). 
 
Traga os desenhos para a sala, para compartilharmos quando voltarmos. 

      

 

Dança do movimento 

 



A música e a dança está presente na rotina de atividades em nossa escola. 

Agora é hora de dançar junto com a família. Escute a canção por meio do link a 

seguir https://www.youtube.com/watch?v=Fj_GFtYc8-c.  

Caso não consiga acessar o link, escolha uma música divertida e animada de 

sua preferência.  

 

 

*imagens ilustrativas retiradas da internet 

 

● Brinque e dance realizando movimentos corporais livres e mais diferentes 

que puder, explorando seu corpo. Divirta-se! 

● Depois de brincar e dançar, é hora de relaxar e alongar o corpo. Procure 

um local calmo e que possa deitar, de preferência no chão. Estique seu 

corpo e relaxe por alguns minutos.  

● Para encerrar essa atividade, observe as imagens e alongue seu corpo! 

 

 

 
           

https://www.youtube.com/watch?v=Fj_GFtYc8-c


*fonte imagem: https://br.pinterest.com/pin/391250286355511950/ 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/391250286355511950/


É bom ser gentil! 

 

Na escola costumamos ajudar sempre os colegas. Quando brincando acabam caindo, 

por exemplo, o ajudamos a levantar; quando não conseguem fechar a mochila, 

costumamos ajudá-los a fechar. Sempre procuramos ser gentis uns com os outros.  

Com o auxílio de algum familiar ou adulto, acesse no YouTube o vídeo “gentileza gera 

gentileza, histórias de papel” e o vídeo “gentileza gera gentileza-boas vibes”. 

Você se lembra quando foi gentil ou ajudou alguém pela última vez? 

Como você se sente quando alguém é gentil e educado com você? 

*em seguida, faça um desenho representando uma situação de gentileza, onde 

podemos ajudar alguém,  mesmo que  com pequenos gestos.  

EXEMPLO: 

                                        

 

                                                          

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPmAdjdvst4
https://www.youtube.com/watch?v=hPmAdjdvst4
https://www.youtube.com/watch?v=9uZ8TDhq7vE


Desenho coletivo 

Em nossas aulas presenciais, todas as sextas-feiras, nós trabalhávamos com desenho 

e já aprendemos algumas maneiras de desenhar. Uma dessas maneiras é a de 

“Completar o desenho”. Vamos relembrar, por meio desta atividade de hoje, que  

também é uma brincadeira muito divertida e que você pode fazer junto com sua família. 

Você vai precisar de: 

● Folhas de papel ou seu caderno; 
● Lápis de cor, giz de cera ou canetinha para desenhar. 

 

A brincadeira é assim: um  familiar seu pode começar o desenho usando uma 
canetinha de uma cor,  fazendo apenas alguns elementos do desenho e depois 
passa o papel para você continuar com outra cor de canetinha e depois você passa 
para outro familiar  continuar, usando  outra cor. E assim vai, até  completarem um 
desenho. 

 

fonte: https://www.tempojunto.com/2015/12/21/10-maneiras-de-brincar-de-desenhar/ 

Traga seus desenhos para compartilharmos, quando voltarmos. 

 

Meios de transporte 

 

No nosso dia a dia  observamos que na rua tem muitos veículos , esses veículos são os 

meios de transportes, e tem de vários tipos, cores e tamanhos, não é verdade? 

Alguns podem transportar várias pessoas de uma vez, como o ônibus, por exemplo 

enquanto outros  transportam poucas pessoas por vez, como é o caso da moto. O fato 

é que todos eles nos  levam de um lado para outro, seja para o mercado, para a casa 

dos nossos parentes ou até mesmo para a escola.   

 

 Pegue uma folha/ caderno e desenhe dois meios de transporte que você conhece ou 

já fez uso, um grande e outro pequeno, não esqueça de pintar. 😉 

 

                                                CONTINUEM SE CUIDANDO E ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!  


