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ATIVIDADES PARA CASA – FASE I

PROFESSORAS: KENIA, ALEXANDRA, VIVIANE E ANDREA.

Nenhuma violação de direitos autorais pretendida nestas atividades.

Aos educandos e suas famílias.

Ficaremos distantes da escola por um período,
contudo, teremos que 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, vocês deverão trazer os materiais e as
atividades realizadas neste período.

Boas aprendizagens! Até breve!
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Antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que as famílias, se possível, guardassem
os desenhos e atividades realizadas pelas crianças e trazer para a escola no retorno das
aulas.

ATIVIDADE 1

AUTORRETRATO

Perceber e valorizar as diferenças e semelhanças, respeitando as diversidades.
Favorecer a construção da identidade de cada criança e a interações entre eles.

NA ESCOLA, REALIZAMOS DIVERSAS ATIVIDADES ONDE CONSEGUIMOS PERCEBER AS
DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE OS ALUNOS. AGORA VOCÊS IRÃO REALIZAR ESTA
ATIVIDADE EM CASA, COM SUA FAMÍLIA.

1- Reúna todas as pessoas que moram na casa, em lugar calmo onde todos consigam se ver.

2 - Um de cada vez irá se apresentar dizendo seu nome e sua idade.

3 - Agora pegue uma folha de sulfite e faça seu autorretrato, ou seja, desenhe seu rosto respeitando
suas características.

4 -Após os desenhos estarem prontos, vocês devem socializá–los, onde cada um possa observar o
desenho do outro.

5 -Façam perguntas um para o outro:

- Como você se vê?
- Qual é a diferença entre você e a pessoa que está ao seu lado?
- Qual é a cor da sua pele?
- Você é alto ou baixo?
- E seu cabelo? É liso ou enrolado?
- Curto ou cumprido?

6- Depois façam um lindo mural com os desenhos de todos.

Imagem do arquivo pessoal professora Patrícia Furlaneto



ATIVIDADE 2

JOGO DE ARGOLAS

Resgatar a brincadeira típica de festa junina, além desenvolver conceitos matemáticos.

NESTA ÉPOCA NA ESCOLA, ESTARÍAMOS A TODO VAPOR COM OS PREPARATIVOS DA
NOSSA FESTA JUNINA INTERNA, ONDE OS ALUNOS TERIAM OPORTUNIDADES DE
CONHECEREM COSTUMES, DANÇAS, BRINCADEIRAS E COMIDAS TÍPICAS DE DIVERSAS
REGIÕES DO BRASIL. ATRAVÉS DESTA ATIVIDADE, SERÁ POSSÍVEL RELEMBRAR UMA
BRINCADEIRA MUITO DIVERTIDA: JOGO DAS ARGOLAS.

VOCÊ E SUA FAMÍLIA IRÃO SE DIVERTIR MUITO COM ESSA ATIVIDADE.

MATERIAIS:

- PEDAÇO DE PAPELÃO
- 05 ROLINHOS DE PAPEL HIGIÊNICO
- FOLHAS DE JORNAL OU REVISTA
- 01 TUBO DE COLA
- TINTA GUACHE
- FITA CREPE

canva.com

1- Com o papelão, iremos fazer uma base no formato retangular ou quadrado.

2- Pinte toda a base com a sua cor preferida. Para isso, você irá utilizar rolinho, pincel, esponja ou
que for mais acessível.

3-Agora é a vez dos rolinhos de papel higiênicos. Pinte cada um de uma cor.

4- Enquanto a base e os rolinhos secam, vamos fazer as argolas.

5- Pegue uma folha de jornal ou revista e enrole bem apertadinho, ela vai ficar como uma cobra.
Faça um círculo, com o jornal que enrolou, e passe a fita crepe para deixar bem firme.

6- Com todas as peças prontas, vamos ao nosso jogo. Cole os rolinhos na base, um em cada
extremo e um no meio.

7- Coloque a base no chão, mantenha a distância e jogue a argola. Ganha o jogo, quem conseguir
acertar o maior número de argolas no alvo.

8- Não esqueçam de fazer a contagem em voz alta, pedindo para que a criança pegue cada argola.



1 2
1 - https://www.nobiggie.net/25-paper-plate-crafts/

2 - https://www.pragentemiuda.org/2013/07/como-fazer-um-jogo-de-argola-com.html?m=1

https://www.nobiggie.net/25-paper-plate-crafts/
https://www.pragentemiuda.org/2013/07/como-fazer-um-jogo-de-argola-com.html?m=1


ATIVIDADE 3

RODA DE CONVERSA

Desenvolver a oralidade, expressar sentimentos e socializar.

NA NOSSA ROTINA DIÁRIA NA ESCOLA, APRESENTAMOS UM TEMA DIFERENCIADO PARA A
RODA DE CONVERSA, OU ALGUM ASSUNTO TRAZIDO PELAS CRIANÇAS. É IMPORTANTE
QUE A FAMÍLIA SE REÚNA PARA FALAR SOBRE COMO ESTÁ VIVENCIANDO ESSE PERÍODO
DE PANDEMIA.

1 – Escolham o momento oportuno para que todos os familiares participem (exemplo: após o
almoço).

2 – Acomodem-se, de forma em que todos possam se ver (pode ser no chão ou na mesa).

3 – Uma pessoa inicia a roda de conversa. Podem começar falando do uso das máscaras pelos
super-heróis, explique que eles usam para proteger sua identidade dos inimigos. Pergunte às
crianças, se elas sabem por que todos estão usando máscaras. Após ouvi-las, você pode
acrescentar que no ar existem inimigos que também querem nos fazer mal e que ficamos protegidos
deles, com uso da máscara.

4 - Explique que além da máscara precisamos nos proteger de outras maneiras. Lembre à criança,
que em atividades passadas, já falamos sobre o que fazer para se manter saudável e longe do
coronavírus. Vamos Lembrar:

 Lavar as mãos, várias vezes ao dia;

 Tomar banho todo dia;

 Evitar colocar as mãos nos olhos e na boca;

 Escovar os dentes após as refeições.

http://www.cedlab.com.br/o-maravilhoso-mundo-da-literatura-infantil/

5- Relembrem e cantem juntos a música: Lavar as mãos (Palavra Cantada):

http://www.cedlab.com.br/o-maravilhoso-mundo-da-literatura-infantil/


Se quiserem podem acessar o link e assistir o vídeo da música:

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

Se for possível, registrem com fotos. Vamos adorar vê-las quando retornarmos às aulas.

LAVAR AS MÃOS
UMA
LAVA OUTRA, LAVA UMA
LAVA OUTRA, LAVA UMA MÃO
LAVA OUTRA MÃO, LAVA UMA MÃO
LAVA OUTRA MÃO
LAVA UMA

DEPOIS DE BRINCAR NO CHÃO DE AREIA A TARDE
INTEIRA
ANTES DE COMER, BEBER, LAMBER, PEGAR NA
MAMADEIRA
LAVA UMA (MÃO), LAVA OUTRA (MÃO)
LAVA UMA, LAVA OUTRA (MÃO)
LAVA UMA

A DOENÇA VAI EMBORA JUNTO COM A SUJEIRA
VERMES, BACTÉRIAS, MANDO EMBORA EMBAIXO DA
TORNEIRA
ÁGUA UMA, ÁGUA OUTRA
ÁGUA UMA (MÃO), ÁGUA OUTRA
ÁGUA UMA

A SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA
NA BEIRA DA PIA, TANQUE, BICA, BACIA, BANHEIRA
LAVA UMA MÃO, MÃO, MÃO, MÃO
ÁGUA UMA MÃO, LAVA OUTRA MÃO
LAVA UMA MÃO
LAVA OUTRA, LAVA UMA.

INTERPRETAÇÃO: PALAVRA CANTADA
COMPOSIÇÃO: ARNALDO ANTUNES
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https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk

