
 

  

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FASE I 

SEMANA DE 08 DE JULHO A 14 DE JULHO DE 2020 

 

FASE I – A: Profª Fabiana 

FASE I – B: Profª Rosana 

FASE I – C: Profª Bruna 

FASE I – D: Profª Juliana 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 

                                                    ATIVIDADE 1: 

Em nossa sala de aula, fizemos muitas rodas de história, nas quais a professora apresentava 

livros e contava uma história diferente todos os dias. Nesta atividade aprenderemos muitas 

coisas, uma delas é ouvir atentamente uma história.  

 

ATIVIDADE: Os seus responsáveis acessarão o link abaixo e você prestará bastante atenção 

na contação da história “O que é isso?”. Preste atenção aos personagens que forem 

aparecendo, cenários e todos os acontecimentos. Depois faça o reconto para a sua família. 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.B. Professor Florestan Fernandes 
Avenida Afrânio Peixoto , 599 – Eldorado – Diadema –SP CEP 09971-360 

Telefone: 4059-5452 

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. 



 

Livro: O que é isso? 

Autor: Antonio Granados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNnoyG_R--Y 

 

CASO NÃO CONSIGA ACESSAR O LINK, SEGUE A HISTÓRIA EM TEXTO. 

O que é isso? 

 

- O que é isso? 

- É uma bola que se rebate com a raquete? 

- Não, é um monstro que te espia com seus OLHOS de bola de basquete. 

 

- O que é isso? 

- Um figo que surge na grama? 

- Não, é o NARIZ de um ogro que faz do mato a sua cama. 

 

- O que é isso? 

- Uma montanha que eu subo e desço? 

- Não, é o LÁBIO da Cruela para me beijar quando apareço. 

 

- O que é isso? 

- Uma MÃO em uma harpa melodiosa? 

- Não, é a aranha PERNUDA querendo mostrar que é venenosa. 

 

- E o que é isso? 

- Um labirinto parecido com cachinhos do CABELO? 

- Não, é a ORELHA do Bocão, o fauno com PERNAS de camelo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNnoyG_R--Y


- E você quem é? 

- Um banquinho no fundo do quintal? 

- Não, sou só um O que veio dizer OI e TCHAU. 

 

 

                                               

   ATIVIDADE 2: 

A escrita está presente em nossas vidas, mesmo antes de aprendermos a ler e escrever de 

forma convencional. Está presente em livros, revistas, mas também em nomes de ruas, de 

pessoas, mensagens de celular e cartazes que vemos pela cidade. E, assim como na sala de 

aula, você terá um escriba para fazer os seus registros.  

ATIVIDADE: Vamos agora fazer uma lista com as partes do corpo dos monstros que 

apareceram na história “O que é isso?”. Escolha alguém da sua família para escrever para você 

e fazer o registro da lista no seu caderno ou folhas de atividades. Essa pessoa deverá usar letra 

bastão, como no exemplo. 

OLHOS 

NARIZ 

LÁBIO 

MÃO 

PERNAS 

 

SUGESTÃO: Inspirado na história que você ouviu, faça o desenho do seu monstro, colocando 

todas as partes do corpo que você acabou de escrever junto com seus familiares. 

 

ATIVIDADE 3: 

 

As brincadeiras são muito divertidas e, cada vez que brincamos, estimulamos nossa 

imaginação, criatividade e as nossas mais diversas habilidades. Nesta atividade vamos 

desenvolver a atenção e observação. Vamos brincar de DETETIVE.  

 



 

ATIVIDADE: Reúna os familiares e separem alguns objetos da casa. ATENÇÃO: Não 

escolham objetos de vidro ou que possam quebrar. Coloquem os objetos todos juntos em um 

ponto de referência (no chão, em uma mesa, dentro de uma bacia, por exemplo), para que 

fiquem à mostra e você (DETETIVE) possa vê-los e memorizá-los. Uma pessoa ficará 

responsável por esconder os objetos, enquanto você está de olhos fechados. Assim que os 

objetos estiverem escondidos, você será o detetive e deverá encontrá-los; levando-os para o 

local de referência combinado. 

SUGESTÃO: Depois de brincar algumas vezes, também pode-se marcar um tempo para que o 

detetive encontre os objetos. 

 

 

ATIVIDADE 4: 

Na escola, começamos a aprender as letras do alfabeto e percebemos que com elas podemos 

escrever qualquer palavra. 

ATIVIDADE: Hoje vamos escrever as vogais e perceber que cada letra tem o seu contorno e é 

escrita de uma maneira. Pegue 5 folhas e peça para que um adulto escreva uma vogal em 

cada, como no exemplo. 

 

Agora, passe o dedo nas letras e sinta as linhas que formam cada uma delas. Então, faça o 

contorno das letras com os materiais que tiver: passe cola, pinte com canetinha, giz de cera, 

cole barbante, bolinhas de papel, algodão ou outros materiais que tenha em sua casa. O 

importante é que você perceba o contorno das letras. 

A 
 

U 
 

O 
 

I 
 

E 
 



Depois, usando massinha ou pedaço de papel, tente fazer as letras, observando-as nas 

folhas.  

 

 

 

ATIVIDADE 5: 

Na escola fazíamos muitas brincadeiras e elas são muito importantes para desenvolver a 

coordenação motora, noção espacial, concentração; mas também é uma maneira de se divertir 

e interagir com as pessoas.  

ATIVIDADE: Construa com sua família duas raquetes para  vocês brincarem. Você precisa se 

concentrar e ter muito equilíbrio para não deixar a bexiga cair. 

 

 

Materiais necessários:  

 -2 cabides, perna de meia calça velha e bexiga  

 

 

 

. 

                      

 

                                                                          

 

 



 

 

 
 

SUGESTÃO: Caso não tenha bexiga, poderá fazer uma bola usando a parte da meia calça que 
não foi utilizada. Basta enrolar a meia calça, dando o formato da bola. E o cabide também 
podemos substituir pelas mãos. 

 

 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhinha/dicas/di01101113.htm 

 

ATIVIDADE 6: 

 

Em nossa turma fazíamos uma roda muito bonita e, nela cantávamos muitas cantigas infantis. 

Fazíamos isso, porque cantar nos ensina a desenvolver a oralidade e comunicação, para 

conhecer cantigas tradicionais da nossa cultura, estimular a nossa memória, aprendermos a 

ter mais ritmo e, principalmente, nos divertir. 

ATIVIDADE: As músicas a seguir também nos ensinarão, além da oralidade e ritmo, a ter 

noção corporal. Vamos cantar! 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhinha/dicas/di01101113.htm


 

CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 

 

 

CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 

JOELHO E PÉ 

CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 

JOELHO E PÉ 

OLHOS, OUVIDOS, BOCA E NARIZ 

CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 

JOELHO E PÉ 

 

EU CONHEÇO UM JACARÉ 

 

EU CONHEÇO UM JACARÉ 

QUE GOSTA DE COMER 

ESCONDE O SEU NARIZ 

SENÃO O JACARÉ 

COME O SEU NARIZ 

E O DEDÃO DO PÉ. 

 

EU CONHEÇO UM JACARÉ 

QUE GOSTA DE COMER 

ESCONDE OS SEUS OLHINHOS 

SENÃO O JACARÉ 

COME OS SEUS OLHINHOS 

E O DEDÃO DO PÉ. 

 

EU CONHEÇO UM JACARÉ 

QUE GOSTA DE COMER 

ESCONDE SEU/SUA ___________ 

* 

SENÃO O JACARÉ 

COME SEU/SUA ______________ * 

E O DEDÃO DO PÉ. 

*Pode ir trocando as partes do 

corpo e repetindo a música. 

 

 


