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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 a escola, vocês deverão trazer os 

materiais e as atividades realizadas neste período. Boas aprendizagens! Até breve! 

ATIVIDADES FASE II – EDUCAÇÃO INFANTIL  

Semana de 29/06 a 03/07 

Dia e Noite 
 
Objetivos:   
 

● Possibilitar o contato com as lendas indígenas;  
● Estimular a capacidade criativa e enriquecer a imaginação; 
● Aprender a ouvir o outro, conversar, argumentar; 
● Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral; 
● Expressar-se livremente através da interpretação e do desenho; 
● Classificar figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

 

 
Contextualização: 
 

Na escola todos os dias ouvimos diferentes histórias, sendo um 
momento muito apreciado por todos no nosso dia.  

Também exploramos e brincamos com jogos da memória prontos. Vocês 
lembram deste jogo? 

Então, que tal, depois de ouvirmos a história de hoje construirmos um 
jogo? 

E quando retornarmos para a escola você poderá compartilhar e brincar 
com seus amigos e com a professora.  

         
 
Atividades: 
 

1. História 
 
Vamos ouvir uma história?  
Essa história é uma lenda, contada pelos índios: 
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Fonte: Google imagens 

 
 

A Lenda do Sol e da Lua 
 

   Entre os povos indígenas da Amazônia, existem muitas estórias curiosas, 

uma delas é a que explica a origem do Sol e da Lua.  

   Assim diz a Lenda do Sol e da Lua: no meio da floresta existiam duas tribos 

de índios que viviam próximos.  

   Uma das tribos ficava no alto de uma grande montanha e a outra no fundo do 

vale, de modo que seus moradores podiam se ver à distância.  

   Mesmo com essa proximidade entre as duas tribos, seus moradores não se 

falavam, pois eles eram rivais há várias gerações. 

   Certo dia, o filho do cacique da tribo da montanha pegou seu arco e flecha 

para ir caçar e no meio da trilha encontrou uma bela índia da tribo rival, que 

estava ali colhendo frutos silvestres. Eles se apaixonaram, passando a se 

encontrar todos os dias. 

   O tempo foi passando até que um dia eles foram pegos por um grupo de 

guerreiros da tribo da montanha que os levou para serem julgados.  

 As leis da tribo não permitiam a aproximação entre os dois grupos rivais, e 

quem quebrasse tal regra seria condenado a pena de morte. 

   O cacique, que era pai do jovem rapaz, ao saber que seu filho havia se 

apaixonado por uma índia da tribo rival buscou uma saída para não ver seu 

filho morrer.  

   O velho cacique pediu a pajé da tribo que preparasse uma poção mágica 

para transformar o jovem casal em dois astros celestes. 

  Assim, o pajé preparou uma poção mágica para eles beberem. Logo que 

beberam a poção mágica, o rapaz foi transformado no Sol e a moça se 

transformou na Lua. 
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   É por isso que todos os dias o Sol está sempre cruzando os céus em busca 

da bela índia, que agora vive na forma da Lua.  

  Às vezes, ele alcança sua amada e consegue abraçá-la, o que dá origem ao 

eclipse lunar.     

Fonte: Resumo da Lenda realizado pela Professora Gisele Balmant  

 
 

Para ler a Lenda na íntegra acesse: 

https://www.recantodasletras.com.br/ensaios/4530981 
Fonte: http://recantodasletras.com.br/autores/salerajunior 

 
 
 

2. Hora da conversa 
 
Vamos pensar um pouquinho? 
Reúna sua família e falem sobre: 
 
*Dia, é quando está escuro ou claro? 
*O que fazemos durante o dia? 
*O que vemos no céu durante o dia? 
*Noite é quando está claro ou escuro? 
*Para que serve a noite? 
*O que aparece no céu durante a noite? 
 

3. Jogo da memória 
 

Agora vamos construir um jogo da memória. 
 

 
Fonte: Foto produzida pela Professora Gisele Balmant 

 
Vocês já sabem que durante o dia vemos no céu o Sol e algumas 

nuvens e, durante a noite vemos a Lua e as estrelas.  

https://www.recantodasletras.com.br/ensaios/4530981
http://recantodasletras.com.br/autores/salerajunior
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Todos sabemos também que durante o dia podemos brincar e durante 
a noite temos que dormir e descansar, certo? 

Para construirmos esse jogo vamos usar essas informações e os 
seguintes materiais:  

• folha de sulfite ou qualquer outro papel que a criança possa desenhar; 
• lápis de cor, giz de cera, canetinha, carvão ou tinta para fazer os 

desenhos; 
• tesoura sem ponta. 
 
1- Recorte o papel em formato de quadrados ou retângulos no mesmo 

tamanho, por favor, aproximadamente 10 unidades, se tiver dificuldade em 
cortar, solicite a ajuda de um adulto,  

2 – Depois você fará desenhos em pares iguais.  
Desenhe os elementos que aparecem no céu durante o dia e durante a 

noite, um em cada pedaço de papel. Desenhe também objetos que 
representem nossas ações durante o dia e nossas ações durante a noite, 
exemplo: brinquedo, travesseiro, cadernos e lápis, cama, etc. 

 

 
Fonte: Foto produzida pela Professora Gisele Balmant 

 
Depois de fazer todos os desenhos é só começar a jogar, desafie 

alguém de sua família para jogar com você. 
 
Bom divertimento! 
 

 


