
EMEB CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

Fase II 

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. 

BRINCANDO COM IVAN CRUZ 

 

Relacionar obras de arte e brincadeiras infantis; resgatar alguns 

brinquedos e brincadeiras antigas. 

A brincadeira é uma das formas que a criança utiliza para comunicar-se. 

Em uma época em que a tecnologia está em evidência, muitas crianças 

prendem-se ao celular e aparelhos eletrônicos, não percebendo as diversas 

possibilidades de brinquedos e brincadeiras. Você, pai, mãe, familiar: se lembra 

do que costumava brincar na sua época? Converse com sua criança sobre os 

brinquedos e brincadeiras de sua infância enquanto participam desta proposta 

de atividade. 

 



Olá Criança! Tudo bem? 

Você por acaso já ouviu falar numa pessoa chamada Ivan Cruz? 

O Ivan gosta de duas coisas que tenho certeza de que você também 

gosta: Pintura e brincadeira. 

Por este motivo, ele resolveu pintar quadros sobre as brincadeiras que 

ele gostava quando era criança. Olha a foto dele aí: 

 

 

Fontes das imagens: https://www.ivancruz.com.br/ 

 

Você acredita que ele já pintou mais de 600 quadros? Isso que é gostar 

de pintar né? Dá uma olhada em algumas obras: 

https://www.ivancruz.com.br/


 

 



 

 

Muita coisa legal, né?  

Olhando estas obras, de qual você gostou mais?  

De qual dessas brincadeiras você gostaria de participar?  

Pergunte para seus familiares: 

Qual dessas brincadeiras fizeram parte da infância deles, e qual eram 

suas brincadeiras preferidas? 

No momento, não podemos sair de casa para brincar, mas muitas 

dessas brincadeiras podem ser divertidas, mesmo brincando em casa.  

Você pode, por exemplo, brincar de barquinho de papel usando um 

balde, soltar bolinhas de sabão pela varanda ou janela, brincar de bambolê, 

bolinha de gude, avião de papel, ioiô e até pique esconde pela casa.  



Você pode escolher, junto com seu familiar (que com certeza irá adorar 

brincar com você) uma ou mais dessas brincadeiras para se divertir, ou partir 

para essa brincadeira muito simples que vou sugerir: Cabra-cega. 

Para essa brincadeira, tudo que você vai precisar é de um lenço para 

cobrir os olhos.  

Depois, alguém irá girá-lo até que fique tonto, e então, você vai precisar 

encontrar as pessoas que estão participando da brincadeira, sem enxergá-los. 

Legal, né? Só tome cuidado para não acabar se batendo contra a parede ou 

outro objeto da casa.  

No fim, guarde um pouco de energia para fazer um lindo desenho (igual 

ao Ivan Cruz) sobre como foi esse momento de brincadeira, ou desenhe a 

brincadeira que mais gosta ou gostou de participar com sua família. Guarde 

seu desenho para trazer para a escola e mostrar para seus colegas e 

professora. 

 

BOLA AO CESTO 

 

Estimular a coordenação motora, noção de espaço, força e realizar 

contagem. 

Utilizar brincadeiras infantis como atividade frequente significa abrir um 

canal para explorar ideias referentes a conceitos de modo bastante diferente do 

convencional. Enquanto brinca, a criança pode ser incentivada a realizar 

contagens, comparações de quantidades, identificar algarismos, adicionar 

pontos que fez durante a brincadeira, perceber intervalos numéricos, solucionar 

situações problema, isto é, iniciar a aprendizagem de conteúdos matemáticos.  

Os jogos e as brincadeiras proporcionam oportunidades de perceber 

distâncias, desenvolver noções de velocidade, duração, tempo, força, altura, 

além da geometria com suas noções de posição no espaço, de direção e 

sentido, discriminação visual, memória visual e formas geométricas.  

 



 

como brincar: 

 

Dar folhas de jornal (ou outro tipo de papel, revistas, encartes de 

supermercados etc.) e pedir que cada uma faça várias bolas amassadas (pedir 

que amassem forte para a bola ficar bem firme). Essas bolas também podem 

ser feita com meias.  

Colocar um cesto ou uma caixa em uma determinada distância que não 

seja tão longe. Entregar a bola para a criança e incentivá-la a arremessar para 

acertar dentro do cesto. 

Durante todo o desenvolvimento da atividade, a família, junto com a 

criança, deverá contar quantas bolas cada uma acertou e quantas restaram 

fora da cesta.  

Quando todos os participantes já tiverem jogado, analisa-se quem 

acertou mais bolas ao cesto. 

Em uma folha registre as quantidades que cada participante fez. 

Você também pode usar vários baldes com pontuações diferentes. Igual 

a imagem abaixo. 

 

 

Fonte da imagem: https://www.tempojunto.com/2016/06/17/10-brincadeiras-de-festa-

junina-para-animar-o-arraia/ 

 

https://www.tempojunto.com/2016/06/17/10-brincadeiras-de-festa-junina-para-animar-o-arraia/
https://www.tempojunto.com/2016/06/17/10-brincadeiras-de-festa-junina-para-animar-o-arraia/


 

É legal também variar o t ipo de lançamento (longe, perto, 

alto, baixo, mão direi ta e esquerda, com as duas mãos etc.). Tente 

todas as opções, ok? 

Assim como a var iação do t ipo de lançamento, é muito 

importante tentar variar o t ipo de bola e o t ipo de cesta. Bola maior, 

menor, leve, pesada e balde largo, estreito, alto, baixo etc. Quanto 

mais variação melhor!  

Tire uma foto da brincadeira e envie no e-mail: 

coordenação.emebdrummond@gmail.com, (não se esqueça de colocar o nome 

da criança e da professora no e-mail) ou guarde para levar para a escola 

quando tudo isso passar e mostrar para os colegas e professora. 

 

 

 

Fonte da imagem: http://profecarminha.blogspot.com/2012/09/cognicao-memoria-

visomotora-para.html 

 

OS TRÊS PORQUINHOS 

Estimular o gosto pela leitura e o hábito de ouvir histórias, desenvolvendo a 

criatividade, a linguagem oral e ampliando o vocabulário da criança.   

Os contos estão envolvidos no maravilhoso mundo das crianças e também 

dos adultos que partem de uma situação real e concreta para proporcionar 

mailto:coordenação.emebdrummond@gmail.com
http://profecarminha.blogspot.com/2012/09/cognicao-memoria-visomotora-para.html
http://profecarminha.blogspot.com/2012/09/cognicao-memoria-visomotora-para.html


emoções e vivencias significativas. O conto dos três porquinhos tem um brilho 

de magia e aventura. Ao ouvir histórias, a criança imagina os personagens, o 

cenário e as situações que compõem o enredo. Despertar o lúdico é propiciar 

momentos prazerosos e, ao mesmo tempo significativos. A história contada 

diverte a criança e os adultos. 

 

Fonte da imagem: https://pt.pngtree.com/freepng/three-little-pigs_1585866.html 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o e 

assista ao vídeo da contação de história “os três porquinhos” Caso não consiga 

acessar o link, segue o texto da história abaixo reescrito pela professora 

Andiara Sousa. 

 

Os três porquinhos. 

Era uma vez uma família de três irmãos porquinhos. Os porquinhos 

cresceram e partiram para o bosque em busca de um bom lugar para cada um 

construir a sua casa. 

O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo 

optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse muito esforço. E 

https://pt.pngtree.com/freepng/three-little-pigs_1585866.html
https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o


construiu uma casa de palha, embora os seus irmãos lhe tenham dito que não 

era segura. 

O segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro mas 

que tampouco gostava de trabalhar, construiu uma casa de madeira, porque 

pensava que era mais prática e resistente. 

O terceiro porquinho, o mais sensato de todos e mais trabalhador, 

preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou construí-la, mas depois de três 

dias de intenso trabalho a casa estava prontinha. 

Os três porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava pelo 

bosque. E não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas, em 

busca de comida. 

O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. Toc toc 

toc (bateu o lobo na porta). 

 O porquinho, tentando intimidá-lo disse: 

– Vá embora seu lobo. Aqui você não vai entrar. 

O lobo insistiu e disse: 

– Abra logo esta porta ou soprarei e soprarei e a sua casa destruirei. 

Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a 

soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, 

desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O 

lobo correu atrás dele, mas não conseguiu pegá-lo. 

O lobo então foi bater na porta da casa de madeira do segundo 

porquinho. Toc toc toc (bateu o lobo na porta).  

O porquinho, tentando intimidá-lo disse: 

– Vá embora seu lobo. Na minha casa de madeira você não vai 

conseguir entrar. 

O lobo insistiu e disse: 

– Abram logo esta porta ou soprarei e soprarei e esta casa destruirei. 



Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a 

soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os 

porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolo e 

cimento do outro irmão. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu pegá-

los. 

O lobo então foi bater na porta da casa de tijolo do terceiro porquinho. 

Toc toc toc (bateu o lobo na porta). 

 Os porquinhos tentando intimidá-lo cantaram: 

Quem tem medo do lobo mau 

Lobo mau, lobo mau?! 

Quem tem medo do lobo mau?! 

Lá lá lá! 

O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou: 

– Abram a porta, já!!! 

E os porquinhos responderam: 

– Vá embora seu lobo. Você não conseguirá derrubar esta casa de tijolo 

e cimento. 

O lobo insistiu e disse: 

– Abram logo esta porta ou soprarei e soprarei e esta casa destruirei. 

Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a 

soprar, soprar, soprar, e a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo ficou tão 

cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Enquanto 

isso, pensou e pensou em como entrar na casa e teve uma ideia. Foi buscar 

uma escada para subir no telhado e entrar na casa pela chaminé. Os 

porquinhos, vendo o que tramava o lobo, reagiram logo. Mal sabia o lobo que 

os porquinhos tinham acabado de colocar lenha e fogo na chaminé. 

Quando o lobo entrou na chaminé, caiu bem em cima da lenha pegando 

fogo. 



– Uai, uai, Uaiiiiii!!!!!!!! Gritou o lobo, saindo correndo ao lago para aliviar 

as suas queimaduras, nunca mais voltou a seguir os porquinhos. 

E os porquinhos, aprenderam a lição de que tudo o que é feito com 

esforço tem melhor resultado. Os três porquinhos decidiram morar juntos e 

todos viveram felizes para sempre. 

 Fonte da história: https://www.historiaparadormir.com.br/os-tres-porquinhos/ 

 

Depois de ouvir a história dos três porquinhos é hora de confeccionar 

junto com a sua família os seus próprios porquinhos e o lobo. 

Você precisará de: 

 Rolos de papel higiênico ou outros tipos de rolo de papelão,  

 caneta, lápis, giz de cera,  

 pedaços de papeis,  

 cola  

Logo abaixo segue sugestôes dos personagens feitos com rolos de papel: 

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/442126888401572251/ 

https://www.historiaparadormir.com.br/os-tres-porquinhos/
https://br.pinterest.com/pin/442126888401572251/


fonte da imagem: 

https://i.pinimg.com/originals/5e/63/21/5e632104e5722a870718e405c8c40d14.j

pg

 

https://i.pinimg.com/originals/5e/63/21/5e632104e5722a870718e405c8c40d14.jpg
https://i.pinimg.com/originals/5e/63/21/5e632104e5722a870718e405c8c40d14.jpg
https://i.pinimg.com/originals/5e/63/21/5e632104e5722a870718e405c8c40d14.jpg


fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/481463016385931422/ 

 

Usem a criatividade e façam os personagens. 

Depois de confeccionar os seus personagens é hora  de você recontar a 

história dos três porquinhos para alguém da família.  

Use os personagens que vocês família cofeccioram para contar a 

história, tenho certeza que será um momento de muita alegria. 

No final cate a música, quem tem medo de lobo mal 

Quem tem medo do lobo mau 

Lobo mau, lobo mau?! 

Quem tem medo 

do lobo mau?! 

cara de mingau! 

 

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE 

 

 

Fonte da imagem: https://professoresherois.com.br/category/atividades-educacao-

infantil/page/2/ 

 

Ressaltar a importância do meio ambiente na vida dos seres vivos e 

Incentivar atitudes que colaboram com a preservação do meio ambiente. 

https://br.pinterest.com/pin/481463016385931422/
https://professoresherois.com.br/category/atividades-educacao-infantil/page/2/
https://professoresherois.com.br/category/atividades-educacao-infantil/page/2/


Você sabe o que é Meio-Ambiente? Segundo o dicionário é o conjunto 

de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma 

comunidade, e que agem sobre ele(s). Assim, o meio ambiente envolve 

plantas, animais, paisagens bonitas, rios, mares, florestas, e também todos os 

seres vivos e os ambientes em que vivem. 

Nós fazemos parte desse Meio-Ambiente, da natureza e de tudo que 

está a nossa volta, e precisamos dessa natureza para sobreviver 

Preservar o meio ambiente é muito importante para todos os seres que 

habitam na Terra. Afinal, é nele que estão os recursos naturais necessários 

para a nossa sobrevivência, como a água, o ar, a luz do sol, os alimentos e 

muito mais. 

 

Infelizmente nosso meio-ambiente vem sofrendo com atitudes que o 

degradam e isso é muito grave, falta de cuidado com o descarte do lixo, 

poluição das águas e do ar, atitudes que destroem as florestas e desrespeitam 

os animais. 

 

Podemos colaborar com a preservação do meio-ambiente, tendo 

atitudes que promovem a sua preservação, o não desperdício, e o respeito. 

Seja você também um protetor dessa natureza maravilhosa. 



 

Fonte da imagem: https://www.pinterest.com/pin/724446290040118214/ 

 Economize água, lembre-se sempre de fechar bem a torneira 

evitando o desperdício; 

 Descarte o lixo corretamente em qualquer ambiente que você 

esteja, seja na rua, na praia, no parque etc;  

  Incentive a sua família a separar o material reciclável como 

metal, vidro, papel e plástico; 

 Cuide das plantas, das árvores e dos animais; 

 Lembre os adultos de armazenarem o óleo utilizado no preparo 

de alimentos para produzir sabão, evitando assim, jogar esse óleo 

no ralo da pia e contaminar os rios; 

 Economize energia elétrica, não se esqueça de apagar a luz 

quando sair de algum cômodo da sua casa ou em outros lugares; 

 Evite o desperdício de alimentos. 

https://www.pinterest.com/pin/724446290040118214/


Agora que leram essas dicas, conversem sobre como a sua família 

colabora com a preservação do meio-ambiente. 

Essas dicas já fazem parte do dia-a-dia da família? 

Quais atitudes podem melhorar o cuidado de vocês com o meio 

ambiente? 

Uma das formas que temos em preservar o meio ambiente é produzir 

menos lixo e um jeito bacana de fazer isso é evitando o desperdício de 

alimentos, por esta razão abaixo tem 3 receitas deliciosas feitas com casca de 

frutas. 

Você sabia que podemos aproveitar as casas das frutas e fazer uma 

deliciosa receita? 

Então agora você deve escolher uma das receitas que tem abaixo e 

junto com um adulto fazê-la. 

Ajude a separar/selecionar os ingredientes, colocar na panela ou 

recipiente adequado, e misturar. (Caso tenha que utilizar fogo e objetos 

cortantes, isso deverá ser feito pelo adulto.). 

Fontes das receitas: https://www.oseudinheirovalemais.com.br/15-receitas-com-

cascas-e-talos-de-frutas-legumes-e-verduras/ 

Brigadeiro de casca de banana 

Ingredientes: 

 Cascas de 2 bananas, bem lavadas e picadas 

 1 lata de leite condensado 

 4 colheres (sopa) de chocolate em pó 

 1 colher (sopa) de margarina ou manteiga 

 

Modo de preparo: 

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Leve a mistura ao fogo baixo 

para ferver, mexendo sempre até começar a soltar do fundo. Desligue e deixe 

https://www.oseudinheirovalemais.com.br/15-receitas-com-cascas-e-talos-de-frutas-legumes-e-verduras/
https://www.oseudinheirovalemais.com.br/15-receitas-com-cascas-e-talos-de-frutas-legumes-e-verduras/


esfriar. Depois, você pode enrolar e passar no granulado ou servir em 

copinhos. 

Obs.: A receita é quase a mesma do brigadeiro comum. Mas o acréscimo da 

casca de banana adiciona nutrientes ao doce, como o potássio (concentrado 

em maior proporção na casca do que na polpa da fruta). 

 

Suco de casca de abacaxi com capim cidreira 

Ingredientes: 

 Cascas de 1 abacaxi, bem lavadas  

 1 xícara (chá) de capim cidreira 

 1 litro de água 

 Açúcar a gosto (opcional) 

Modo de preparo: 

Bata no liquidificador as cascas de abacaxi, o capim cidreira e a água. 

Coe e adoce a gosto. 

Você ainda pode usar o bagaço para fazer uma geléia  

 

Sorvete de manga com casca 

Ingredientes: 

 3 xícaras (chá) de água 

 2 xícaras (chá) de açúcar 

 1 sachê de gelatina sem sabor 

 1/2 xícara (chá) de água para hidratar a gelatina 

 2 mangas com casca e sem caroço 

Modo de preparo: 

 

Leve ao fogo as 3 xícaras de água com o açúcar e mexa até formar uma 

calda grossa.  



Retire do fogo e acrescente a gelatina hidratada.  

Bata a manga com a casca no liquidificador.  

Misture a manga batida com a calda e deixe esfriar. Leve ao freezer.  

Depois de congelado, retire do freezer e bata na batedeira. Conserve no 

freezer. 

Depois de pronta reúna toda família para comerem juntos! 

Faça um desenho sobre o que conversaram e aprenderam hoje e 

lembre-se sempre de proteger o nosso meio-ambiente! 

Até a próxima!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


