
EMEB CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

Fase I 

Aos educandos e suas famílias, 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de dar 

continuidade aos processos de aprendizagem. Disponibilizamos atividades 

específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e 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. Todas as atividades são 

baseadas em conteúdos que estamos trabalhando durante as aulas. 

  Essas atividades são referentes ao planejamento de uma semana, então 

não precisa realizá-las todas no mesmo dia, pelo contrário, faça 

gradativamente, distribua durante semana. 

Neste momento em que estamos vivendo seria interessante, que as 

famílias se organizassem para continuar a proporcionar a continuidade da 

rotina das crianças, estabelecendo determinado horário para a realização das 

atividades. 

 

LEITURA DA HISTÓRIA: “O CASO DO BOLINHO” 

Estimular a criatividade e o gosto pela leitura, desenvolvendo a 

imaginação e Despertando o senso crítico da criança sobre valores e 

sentimentos. 

As histórias são sempre um convite à criatividade e entrada para um 

mundo cheio de fantasia e mistério. Ouvir histórias nos permite criar laços, 

emocionar-se e envolver-se com os mais diversos personagens e contextos. A 

convivência com este mundo, desde muito cedo pode aguçar o desejo pela 

leitura, assim o universo de criatividade e curiosidade é expandido. As histórias 

nos levam a compartilhar opiniões e vivências de cada um, invocando as 

formas individuais de expressão e observação do mundo. Pensando em todas 

essas questões, preparamos atividades para se divertirem em família. 



Preparem um ambiente aconchegante para ouvir a história com a 

criança.  Bom divertimento! 

Acesse e assista o vídeo com a contação da história: “O casa do 

bolinho”  do varal de histórias, disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fL_aexsZAV8. Caso não tenha acesso leia 

a história para a criança recontada pela professora Sheila Pagani que segue 

abaixo:  

O caso do bolinho 

Autora: Tatiana Belinky 

Um belo dia o Vô acordou com uma vontade enorme de comer bolinho, 

então pediu para a vó fazer, ela foi logo para a cozinha e preparou o bolinho 

com muito amor. Depois de pronto a vó tirou o bolinho do forno e colocou na 

janela para esfriar. O bolinho ficou quietinho, mas logo se cansou de ficar 

parado e começou a rolar. 

Rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o chão, do chão para o 

quintal e continuou rolando estrada afora, até que encontrou uma Lebre. 

O bolinho como era muito esperto disse para a lebre não comê-lo antes 

de cantar uma música, ela esperou.  

 “ Eu sou um Bolinho, redondo e fofinho, de creme recheado, na 

manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fui rolando! O vô não me 

pegou, a vó não me pegou, nem você, dona Lebre, vai me pegar! ” 

E enquanto ele cantava saiu rolando, antes que a Lebre pudesse piscar 

os olhos.  

Ele continuou rolando e encontrou o Lobo que estava faminto e disse 

que iria comê-lo. Como ele era muito esperto disse para o lobo, antes de me 

comer me deixe cantar uma linda canção pra você: 

“ Eu sou um Bolinho, redondo e fofinho, de creme recheado, na 

manteiga assado. Deixaram-me esfriando. Mas eu fugi rolando! O vô não me 

https://www.youtube.com/watch?v=fL_aexsZAV8


pegou, a vó não me pegou, a lebre não me pegou. Nem você, Lobo bobo, vai 

me pegar! ” e saiu correndo antes que a música terminasse. 

Enquanto o bolinho estava rolando encontrou uma raposa, bicho muito 

esperto e que a dias não comia nada, então estava com muita fome. Antes que 

o bolinho pudesse falar qualquer coisa ela começou a fazer perguntar para ele 

e pediu para ele cantar uma linda canção. 

E o Bolinho cantou: 

“Eu sou um Bolinho, redondo e fofinho, de creme recheado, na manteiga 

assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando! O vô não me pegou, a vó 

não me pegou, a Lebre não me pegou, o Lobo não me pegou, nem você, dona 

Raposinha, vai me pegar! ” 

E a Raposa muito esperta, querendo comer o bolinho disse: 

— Que linda canção, como você canta bem bolinho! Mas tenho 

problema no meu ouvido e não consigo escutar direito, pula aqui no meu 

focinho, fica mais pertinho, pra eu ouvir você direitinho! 

O Bolinho muito ingênuo pulou no focinho da Raposa, e a 

Raposa,comeu o bolinho com uma dentada só, nhoc! 

 

HORA DA CONVERSA  

Depois de assistir o vídeo ou ouvir a história “O caso do bolinho” contada por 

alguém da família, faça algumas perguntas para a criança, tais como: 

 Você gostou da história? 

 Qual personagem você mais gostou? Por qual motivo? 

 Qual animal foi mais esperto? Por que? 

 O que a raposa fez para conseguir comer o bolinho? 

 O que ela fez foi correto? 

 E a música, vamos aprender a cantar? 

 



 

Vamos cantar? 

A música remete a memórias afetivas e emocionais, desde o momento 

em que o bebê está no ventre da mãe até a sua vida adulta. Pensando nisso, 

que tal brincar com a música de uma forma leve, sensível e acolhedora? 

Convide a criança a explorar e participar desse momento divertido em 

família, em que muitas descobertas poderão acontecer! 

 

Música da história: “Eu sou um Bolinho, redondo e fofinho, de creme 

recheado, na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando! O 

vô não me pegou, a vó não me pegou, a Lebre não me pegou, o Lobo não me 

pegou, nem você, dona Raposinha, vai me pegar! ” 

 

Ler a letra da música para a criança e coloquem o ritmo que quiserem, 

para que possa aprender e cantar. Para a diversão ser completa, disponibilizar 

materiais os materiais construído em aulas anteriores, como: 

Chocalho, tambor, sanfona etc. 

Pode acrescentar nesta proposta objetos de metal, como: latas vazias, 

canecas, pratos, colheres e caixas, molho de chaves e outros que vocês 

tenham em casa e que possam ser explorados com segurança pelas crianças. 

Como brincar: 

Basta dispor os materiais de forma atrativa e organizada. Pode ser no 

quintal, na sala, no quarto ou na cozinha. Tudo pronto, a criança já pode usar 

os materiais para cantar e fazer sons. 

 

Depois de tanto brincar, vamos fazer um bolinho? 

O bolinho que adora rolar por aí, fugindo de quem quer comê-lo. Ele saiu 

do livro para uma divertida tarde e veio parar na sua cozinha. 



Agora, é a hora de colocar a mão na massa e preparar esse delicioso 

bolinho com sua família. 

 

HORA DA RECEITA 

Dicas: 

 Orientar a criança a higienizar as mãos com água e sabão. 

 Convidar a criança a colocar os ingredientes, se desejar, na tigela. 

 Convidar a criança a mexer os ingredientes da tigela.  

 Lembrar em nunca colocar a criança em risco. 

 

Receita: Bolinho de chuva 

Fonte: www.tudogostoso.com.br 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 1 xícara (chá) de açúcar refinado 

 1 xícara (chá) de leite 

 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 Farinha de trigo até dar ponto para fritar (colheradas) 

 Óleo para fritar 

Modo de preparo 

Coloque primeiro o ovo com o açúcar e bata até ficar homogêneo (pode 

bater à mão, ou usar uma batedeira). 

Acrescente o leite e o fermento, bata um pouco e coloque a farinha de 

trigo até que a massa esteja mole, mas consistente, que não caia muito rápido 

da colher. 

Se preferir, pode colocar o óleo para aquecer enquanto bate a massa, 

óleo quente, mas não muito. 

http://www.tudogostoso.com.br/


Comece a fritar os bolinhos, com a ajuda de 2 colheres, pegue um pouco 

de massa com uma colher e com a ajuda da outra, despeje a massa dentro do 

óleo. 

Frite até que fiquem morenos (geralmente eles viram sozinhos). 

Deixe escorrer no papel absorvente e sirva com sua bebida preferida 

 

Registre esse momento com uma foto ou com um vídeo, guarde com 

carinho para mostrar para os seus colegas e professora quando voltarmos para 

a escola. 

 

PERCURSO: MÃOS E PÉS 

Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 

e jogos. 

As brincadeiras e os percursos propiciam o desenvolvimento infantil de 

uma forma prazerosa, contribuindo para que as crianças ampliem a 

coordenação motora e movimento corporal, além de serem muito divertidas. 

Essa atividade exige concentração e dinamismo, na escola quando 

propomos atividades com brincadeiras corporais às crianças costumam 

aproveitar ao máximo tais atividades. 

Você vai precisar de: 

 Papel 

 Caneta para contorno 

 Fita adesiva 

 Tesoura 

Em uma folha contorne os pés e mãos dos participantes, você poderá fazer 

vários contornos. 

Recorte no formato dos contornos  



Com a ajuda das crianças fixe os recortes com fita adesiva no chão, 

montando um percurso, posicionando os recortes de forma diferenciada. 

Conforme a figura abaixo: 

 

Imagens do acervo pessoal da professora: Marcia Crispiano 

Em uma roda de conversa com as crianças, explique que deveram 

colocar os pés e mãos em cima dos recortes imitando as posições que estão 

fixados. 

Após a primeira rodada você poderá mudar as posições dos recortes 

contanto com a participação das crianças e começar uma nova rodada. 

No final da brincadeira converse com a criança e pergunte: 



 Você gostou da brincadeira? 

 Gostaria de colocar mais algum objeto ou um movimento para 

acrescentar no percurso?  

Conforme o entendimento da criança você poderá exemplificar movimentos 

como palmas ou apresentar objetos como uma corada para aumentar o 

percurso. 

Boa diversão! 

 

JOGO DA MEMÓRIA 

Estimular a concentração, a observação e a memória da criança. 

Na antepenúltima aula, ouvimos a história do Pintinho Quadrado, na qual 

fala sobre as formas geométricas e realizamos algumas atividades, certo? 

Agora vamos continuar com esta aula Hoje iremos relembrar as formas 

geométricas de uma maneira bem divertida, através de um jogo da memória 

com as formas geométricas planas (quadrado, círculo, triângulo e retângulo). 

O jogo da memória é uma brincadeira também conhecida  por apenas 

“Memória”, é um jogo infantil muito tradicional, um dos preferidos pelas 

crianças. É um jogo recreativo que exige memória e uma grande capacidade 

de atenção por parte dos participantes. 

Como fazer o jogo da Memória? 

Um adulto da família deve fazer a base do jogo numa cartolina, papel 

cartão ou papelão, no mesmo tamanho, recortando 8 pedaços com 5 cm de 

cada lado. 

Depois desenhe ou cole 02 formas geométricas de cada, com cores 

diferentes e do mesmo tamanho. Ex: dois círculos amarelos, dois quadrados 

azuis e assim dois triângulos vermelhos e dois retângulos verdes. 

Segue o modelo abaixo: 



 

Imagem do acervo pessoal da profª Luciana Magalhães 

 

Agora, está pronto o seu jogo da memória: Boa diversão! 

 

Quantos participantes: 

 Dois ou mais 

 

Como jogar: 

Misturar e distribuir as cartas sobre uma mesa, com os desenhos virados 

para baixo. 

Fazer o par ou ímpar para ver com qual participante começa o jogo. 

Cada jogador deve virar duas cartas, buscando um par igual. 

Se o jogador consegue encontrar duas cartas à primeira, tem direito a 

jogar outra vez ou tentar outro par. 

No caso do jogador, ao virar duas cartas e que os seus desenhos não 

são parecidos, passar a jogada para o seguinte participante. 

As cartas que formarem par deve ser retirado do jogo e conta como 

ponto para o participante. 

Ganha o jogo o participante que reunir mais pares de cartas. 



 

MOMENTO DA CONVERSA: 

Após realização da jogada converse com a criança, fazendo as 

seguintes perguntas: 

 Você conhecia o jogo da memória? 

 Quem ganhou o jogo? 

 Gostaria de jogar novamente? 

 Você sabia que podemos fazer outros jogos da memória com outros 

temas? Ex: animais, frutas, cores etc. 

Guarde o seu jogo da memória em um saquinho e sempre que quiser 

convide alguém pra jogar com você e quando tudo isso passar leve seu 

jogo pra brincar com seus colegas na sala de aula. 

 

DANÇA DAS CADEIRAS COM NOME 

Localizar o registro escrito do nome. Desenvolver as habilidades 

motoras amplas, o equilíbrio, ritmo, a percepção visual e auditiva, a noção 

espacial, além de aprender a respeitar as regras da brincadeira. 

A criança dessa faixa etária está em contato com o mundo letrado em 

diferentes situações de seu cotidiano e para ampliarmos esse contato, nada 

melhor que partirmos do nome próprio, pois o mesmo tem grande significado 

para a criança. Para isso utilizaremos de brincadeiras, o que nessa faixa etária 

é o norte para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Como brincar: 

Reúna o máximo de pessoas que estiverem em sua casa com você. 

Cada uma deverá escrever o próprio nome em uma tira de papel (alguém 

deverá escrever para criança, caso ela não realize esse registro em letra 

BASTÃO/MAIÚSCULA) e colocar essa tira em uma cadeira ou banquinho. 



Essas cadeiras ou bancos deverão ser organizadas formando um 

círculo. 

 

 

Foto do arquivo da professora Valdelice 

  Uma pessoa ficará responsável por separar músicas que a família goste 

e tocá-las no aparelho disponível na casa (celular, rádio, televisão etc). 

             Agora é começar: todos ficarão ao redor das cadeiras, dançando, 

assim que a música parar deverá procurar a cadeira em que está a plaquinha 

do seu nome e sentar nela.  

O último a sentar naquela rodada, deverá ir controlar a música. Atenção, 

caso haja adultos brincando, auxilie a criança para que ela tenha a 

oportunidade de sentar-se também. 

Caso tenha apenas duas pessoas na casa, coloque duas cadeiras com o 

nome de um lado.  

Do outro lado, um pouco distante, coloque uma cadeira onde os 

participantes deverão correr em sua volta e quando a música parar, eles devem 

correr para sentar na cadeira onde está seu nome. 



Ganha quem sentar primeiro! 

 

BINGO DE LETRAS DO NOME 

Perceber os diferentes sons das letras que compõem seu nome, ampliar 

a escuta e a atenção e Interagir com as pessoas de seu convívio familiar 

Como brincar: 

              Vocês deverão utilizar as mesmas plaquinhas que usaram na dança 

das cadeiras. Também precisarão de algo para marcar o bingo (grãos, botões, 

bolinhas de papel, ou o que tiverem em casa, não se esqueçam de ficar 

atentos para que a criança não coloque esses objetos na boca, nariz ou 

orelhas.). 

O adulto deverá escrever as letras do alfabeto (cada folha de sulfite 

deverá ser usada para escrever 8 letras, para que fique em um tamanho bom 

para todos verem). Recorte cada letra do alfabeto e coloque-as em um 

saquinho.  

Entregue as tiras com os nomes para seus donos junto com o que 

usarão para marcar o bingo. 

                Uma pessoa, que conheça o alfabeto, ficará responsável por “cantar “ 

o bingo. 

                Agora é só começar: o responsável retirará uma letra por vez do 

saquinho, dirá o nome dessa letra e depois mostrará a folha para todos. Quem 

tiver a letra sorteada em seu nome, deverá colocar um marcador em cima da 

mesma. 



 

Foto do arquivo da professora Valdelice 

 

               Ganha quem tiver todas as letras de seu nome sorteadas primeiro. 

                Essa é uma brincadeira muito divertida e vocês poderão fazer mais 

de uma vez em outros dias! 

 

QUEBRA CABEÇA COM O NOME 

 

Desenvolver o trabalho em equipe, ampliando a atenção da criança e a 

interação entre os familiares, além de identificar que posições diferentes das 

letras formam escritas diferentes 

Como confeccionar: 

             Reúna as pessoas que estão em sua casa, pegue uma folha de sulfite 

ou do próprio caderno de desenho da criança e de um lado escreva o nome 

das pessoas, assim como fizemos na tira da dança das cadeiras, utilizando 

letra Bastão e com letras grandes (se necessário, alguém deverá fazer o 

registro do nome da criança). Conforme figura abaixo: 



 

Fotos do arquivo da professora Valdelice 

              Do outro lado todos deverão fazer um lindo desenho coletivo, ou seja, 

deverão combinar o que será desenhado e cada um fará uma parte. 

 

Quando os dois lados estiverem prontos, dobre a folha até que formem 

16 pedaços.  

 

Fotos do arquivo da professora Valdelice 



 

Recorte esses pedaços, embaralhe e é só montar o quebra cabeça. 

Vocês poderão revezar e montar uma hora do lado dos nomes e outra hora do 

lado do desenho 

   

Fotos do arquivo da professora Valdelice 

 Divirtam-se e até aproxima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 


