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Aos educandos e suas famílias, ficaremos distantes da escola por um período, contudo, 

teremos que dar continuidade aos processos de aprendizagem. Disponibilizaremos 

atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e Fase II), Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 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. Boas 

aprendizagens! Até breve! 

ATIVIDADES FASE I - EDUCAÇÃO INFANTIL 

Semana de 29 de junho a 3 de julho 

 

ATIVIDADE 1 – OUVIR e CANTAR “A CASA” DE VINÍCIUS DE MORAES 

Objetivos: Desenvolver a sensibilidade e a oralidade; Estimular a imaginação; 

Apreciar a linguagem poética. 

Atividade:  Você conhece este poema? Sabia que ele foi musicado, isto é, 

ganhou uma melodia para ser cantado? Peça para alguém ler a poesia  ou 

cantar a música para você aprender. 

Se preferir, ouça a canção disponível no link abaixo: 

https://www.vagalume.com.br/vinicius-de-moraes/a-casa.html 

 

“A CASA” 
Sergio Bardotti / Vinícius de Moraes  

Era uma casa 

Muito engraçada 

Não tinha teto 

Não tinha nada 

Ninguém podia 

Entrar nela, não 

Porque na casa 

Não tinha chão 

Ninguém podia 

Dormir na rede 

Porque na casa 

Não tinha parede 

Ninguém podia 

https://www.vagalume.com.br/vinicius-de-moraes/a-casa.html
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Fazer pipi 

Porque penico 

Não tinha ali 

Mas era feita 

Com muito esmero 

Na Rua dos Bobos 

Número Zero 

Fonte: viniciusdemoraes.com.br 

 

ATIVIDADE 2: DESENHANDO A CASA MUITO ENGRAÇADA 

Objetivos: Expressar-se através do desenho; Desenvolver a imaginação. 

Contextualização: Você já conhecia essa música? Você consegue imaginar 

como seria essa casa muito engraçada? 

Materiais: folhas, lápis de cor, canetinha ou giz de cera. 

Atividade: Faça um desenho inspirado na letra da canção ou na poesia lida 

acima. Você pode ir cantando enquanto desenha. Vamos lá? 

 

ATIVIDADE 3 - DOBRADURA DA CASINHA 

Objetivos: Aprimorar a coordenação motora fina; Estimular a imaginação. 

Contextualização: Quer fazer uma dobradura de casa bem legal? Você só vai 

precisar de uma folha de papel. Se você fizer mais de uma, vai ficar parecendo 

uma rua, vila ou cidade. 

Materiais: folhas de papel, lápis de cor, canetinha ou giz de cera. 

Atividade: Pegue uma folha em formato de quadrado. Dobre ao meio, pontinha 

com pontinha. Abra e você verá uma marca que parecerá uma linha. 
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Fonte: Google imagens 

 

Dobre a ponta da esquerda até encostar na linha, como na imagem abaixo. 

 

Fonte: Google imagens 

 

Dobre a parte de cima, cortando o triangulo ao meio, para formar o telhado: 
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Fonte: Google imagens 

 

Dobre a pontinha para trás, finalizando o telhado. 

 

Fonte: Google imagens 

 

Sua casinha está pronta.  

Você pode completá-la, fazendo os detalhes como porta e janela. Gostou? 

Então, mãos à obra.  

Fonte: https://annacrafts.wordpress.com/ 

 

 

https://annacrafts.wordpress.com/

