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Aos educandos e suas famílias,  

 

Olá Famílias! 

Estamos com saudades da nossa rotina e trocas de experiências! Por conta da 

pandemia que estamos vivendo no momento, precisamos ficar em isolamento 

social. 

Mesmo distantes estamos em constante aprendizagem. 

Para darmos continuidade as nossas experiências, estamos enviando 

propostas para serem realizadas com as crianças na proteção do seu lar junto 

com as famílias. Assim que voltarmos às aulas presenciais, vocês poderão 

compartilhar essas vivências conosco.  

Vamos aprender brincando!  

 

 

 

Professoras da Fase I: Ana Lúcia, Juliana, Leidiane, Luciane e Sônia.  
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ATIVIDADE –1-História “A aranha, o grilo e o jacaré” 

 

Apresentar diferentes tipos de linguagens; trabalhar a criatividade, imaginação, 

sequência de fatos e expressões através da utilização de materiais dispostos 

nas casas das famílias.  

 Inspirada no quadro “Contadores de História” do Programa Rá-Tim-Bum, a 

proposta é que as famílias façam teatros utilizando objetos que há em casa. 

 

A Aranha, o Grilo e o Jacaré 

 

https://ambientacao.unyleya.edu.br/mod/page/view.php?id=261 

 

1) Leia o trecho dessa história ao lado da imagem, instigue a criança a 

dar continuidade na história usando a imaginação;  

2) Um adulto pode registrar a continuação dessa história escrevendo a 

narração da criança, observando a sequência de fatos. A criança 

pode ir desenhando as imagens que lhe vem à cabeça, ilustrando a 

história; 

Era uma vez uma aranha que vivia 

fazendo teias. Um dia apareceu um grilo 

e tuc!!! Ficou preso na teia!!! Ah! E 

agora? Acontece que essa era uma 

aranha diferente, ela fazia teias para 

prender os animais para contar-lhes 

muitas de suas histórias!!! E o jacaré? 

Onde será que entra nessa história... 

 

https://ambientacao.unyleya.edu.br/mod/page/view.php?id=261
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3) Hora de recontar essa história para outro membro da família! 

Incentive a criança a recontar sua versão da história com objetos. Em 

um local que seja confortável para a família; utilize materiais que há 

em casa, por exemplo, utensílios de cozinha, materiais de papelaria, 

tecidos. Atenção aos materiais escolhidos evite que a criança tenha 

contato com objetos pontiagudos, cortantes e tóxicos. 

4) A diversão está garantida! Para ver essa história na íntegra e buscar 

algumas ideias sobre quais materiais utilizar é só acessar o site: 

https://www.youtube.com/watch?v=xfv4U0V2PCk&list=PL8ABB12BBDDBC8A05&index=2 

 

ATIVIDADE – 2 Futebol de Pano  

 

Trabalhar coordenação motora, capacidade de trabalhar em grupo, agilidade, 

parceria, integração familiar, competição saudável.  

As crianças aprendem brincando, e neste momento de pandemia pensamos 

em propor brincadeiras no espaço de casa, com a família e materiais 

acessíveis, nada mal pensar em uma brincadeira associando a paixão dos 

brasileiros, o futebol, a uma brincadeira em família. Também vamos queimar 

um pouco de energia divertindo-se! 

Materiais necessários: 

- Um tecido ou lençol de solteiro ou pequeno. 

- Uma bola (do tamanho que tiver) se possível média ou pequena. Dependendo 

do tamanho do tecido. 

 

 

 

A brincadeira consiste em cada pessoa 

segurar uma ponta do lençol ou tecido. 

Coloca-se a bola no meio do lençol ou 

tecido e todos o sacodem. A ideia é não 

deixar a bola cair. Pode-se fazer com 

duas pessoas de cada vez com o tecido 

ou lençol pequeno. 

https://www.youtube.com/watch?v=xfv4U0V2PCk&list=PL8ABB12BBDDBC8A05&index=2
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Imagem: 

https://br.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ7F5lkPNeyZIAvAjz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvb

G8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=futebol+com+tecido&fr2=piv-

web&fr=mcafee#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.cfsisabel.com.br%2Fwp-

content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2018%2F02%2FIMG_1365-543x460.jpg&action=click 

 

ATIVIDADE- 3- Higiene 

Estimular a escovação e conscientizar sobre a importância da higiene 

bucal.  

A escovação já faz parte da rotina da escola, logo após o momento do 

lanche/almoço, as crianças se habituaram a escovar os dentes. 

Conversamos com elas sobre a importância dos hábitos de higiene em 

nossa rotina. Vamos reforçar esses hábitos de forma divertida! 

Assistam ao vídeo da música do Castelo Ra Tim Bum - Ratinho escovando 

os dentes: https://www.youtube.com/watch?v=BJM8lj3PQbc 

1)   Vocês também podem acompanhar a letra da música: 

Nhau! Nham, nham, nham 

Nhau! 

Nhau! 

Legal! 

Nós 

Somos 

Ai, vocês são quem? 

Os restos! 

Cuidado dente! 

https://br.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ7F5lkPNeyZIAvAjz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=futebol+com+tecido&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.cfsisabel.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2018%2F02%2FIMG_1365-543x460.jpg&action=click
https://br.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ7F5lkPNeyZIAvAjz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=futebol+com+tecido&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.cfsisabel.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2018%2F02%2FIMG_1365-543x460.jpg&action=click
https://br.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ7F5lkPNeyZIAvAjz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=futebol+com+tecido&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.cfsisabel.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2018%2F02%2FIMG_1365-543x460.jpg&action=click
https://br.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ7F5lkPNeyZIAvAjz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=futebol+com+tecido&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.cfsisabel.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2018%2F02%2FIMG_1365-543x460.jpg&action=click
https://www.youtube.com/watch?v=BJM8lj3PQbc
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Nós somos os restos de comida 

Nós vamos grudar em você 

A escova não me alcança! 

A escova não me alcança! 

A escova não me... Oh! 

Quando pego a minha escova 

Eu só penso em rock androll 

(Rock, rock, rock, rock, rock, rock) 

E lá no cantinho eu limpo com o fio dental 

E é tanto rock, rock que eu fico assim: Brancão... 

 

1) A família poderá conversar com a criança sobre a importância da 

escovação. Explicando que os alimentos contêm açúcares e 

substâncias que continuam na nossa boca após a mastigação, 

grudando na língua, nos dentes, se espalhando na saliva por toda 

boca. 

2) Após a conversa, reforce a importância de escovar os dentes após 

as refeições. Pergunte o que a criança entendeu. Proponha escovar 

os dentes juntos, cada qual com sua escova, olhando no espelho 

para observar até onde a escova vai, em cima, em baixo, até o final, 

na frente, atrás, na língua, no céu da boca, cuidado para não morder 

as cerdas da escova evitando estragá-la, enxaguar a boca e cuspir 

na pia, passar fio dental nos dentes.  

 

3) Se a criança estiver disposta, peça para ela fazer um desenho e 

contar do que mais gostou nesta proposta. 


