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Olá famílias e crianças,   

Acho que esse é o período mais confuso que estamos vivendo, como pessoas e 

também como comunidade escolar. Essa já é nossa 15ª semana longe de 

vocês!! Mas nós continuamos aqui, empenhados em ajudá-los a continuar suas 

atividades e, quem sabe assim, consigamos também formar memórias mais 

positivas.  

Sabemos que é desafiador, mas o bom dos desafios é a superação. E estamos 

esperançosas de que logo mais estaremos juntos!!!   

 

 

Um grande abraço das professoras da FASE I  
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ATIVIDADE 1: CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL 

Construir é uma das possibilidades que as crianças têm para ampliar suas 

capacidades artísticas. Vamos explorar este conceito: vamos confeccionar um 

instrumento musical utilizando com uma garrafinha com tampa, ou potinho com 

tampa,e vamos colocar dentro pedrinhas, grãos ou qualquer elemento que caiba 

no potinho e faça som ao ser chacoalhado. Agora, vamos usá-lo para 

acompanhar a música “Mestre André”. Solte a voz e cante!! 

                 

Garrafinha                       Pedrinhas                Grãos            Chocalho pronto  

 

Faça sua roda de música: LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

Fui na loja do Mestre André                           
e comprei um pianinho 

Plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé, ai olé 
Fui na loja do Mestre André 

Fui na loja do Mestre André 
E comprei um violão 

Dão, dão, dão, um violão 
Plim, plim, plim, um pianinho 

Ui na loja do Mestre André 
E comprei uma flautinha 
Flá, flá, flá, uma flautinha 
Dão, dão, dão, um violão 

Plim, plim, plim, um pianinho 

Fui na loja do Mestre André 
E comprei uma corneta 
Tá, tá, tá, uma corneta 

Flá, flá, flá, uma flautinha 
Dão, dão, dão, um violão 

Plim, plim, plim, um pianinho 
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Fui na loja do Mestre André 
E comprei uma sanfoninha 

Fom, fom, fom, uma sanfoninha 
Tá, tá, tá, uma corneta 

Flá, flá, flá, uma flautinha 
Dão, dão, dão, um violão 

Plim, plim, plim, um pianinho 

Você pode acompanhar a música através de 
https://www.youtube.com/watch?v=bIKo3BGfWvA 

 

ATIVIDADE 2 – MOMENTO DE LEITURA 

A leitura é um momento de diversão e prazer !!! No momento da leitura, há o 

estimulo da memória e concentração, oralidade, imaginação. São incontáveis as 

vantagens de ler para a criança. Vamos a historia: 

“Chapeuzinho Vermelho” 

Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Certo dia sua 

mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces e quitutes para a sua avó que 

morava do outro lado do bosque. Chapeuzinho Vermelho estava caminhando 

pelo bosque quando encontrou o lobo. 

– Aonde vai Chapeuzinho? Perguntou o lobo. 

– Na casa da vovó levar uma cesta de doces. Respondeu Chapeuzinho. 

– Muito bem boa menina, por que não leva flores também? 

Enquanto Chapeuzinho colhia as flores o lobo correu para a casa da vovó. Bateu 

a porta e imitando a voz de chapeuzinho vermelho pediu para entrar. Assim que 

entrou deu um pulo e devorou a vovó inteirinha, depois colocou a touca, os 

óculos e se cobriu, esperando chapeuzinho. 

Quando chapeuzinho chegou o lobo pediu para ela chegar mais perto. 

https://www.youtube.com/watch?v=bIKo3BGfWvA
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– Vovó que orelhas grandes! Disse Chapeuzinho. 

– É para te ouvir melhor. Disse o lobo. 

– Que olhos enormes Vovó! 

– É para te ver melhor. 

– Que nariz comprido! 

– É para te cheirar. 

– E essa boca vovozinha, que grande! 

– É pra te devorar! 

Então, o lobo pulou da cama e correu para pegar Chapeuzinho. Um caçador que 

passava perto da casa ouviu o barulho e foi ver o que era. O lobo tentou fugir, 

mas o caçador atirou e matou o lobo. Chapeuzinho apareceu e disse que o lobo 

havia engolido a vovó. O caçador então abriu a barriga do lobo e tirou a vovó sã 

e salva, e elas foram felizes para sempre. 

Vamos fazer fantoches dos personagens da história – Desenho os personagens, 

e pinte os usando sua criatividade. Em seguida, com a ajuda de um adulto e 

utilizando sempre tesoura sem ponta, recorte – os e cole em palitos (pode ser 

palitos de sorvete, de churrasco, ou mesmo lápis). Agora é só aguardar secar 

para recontar essa história utilizando seus fantoches e ter momentos muito 

divertidos! 
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ATIVIDADE 3 – O CHÃO É LAVA 

Atividades motoras, como circuitos, fazem parte de nosso dia - a- dia na escola, 

e elas acontecem sempre trazendo aprendizado, além de ser  muito divertidas. 

Você sabia que,  visualmente, os vulcões assemelham-se a montanhas. Às 

vezes, eles ficam adormecidos, e as vezes eles ficam ativos,  e o movimento que 

acontece dentro deles produzem uma agitação e aumenta a temperatura, o que 

faz com que saia para fora uma lava quente. 

Você também pode saber mais sobre vulcões assistindo ao Vídeo show da Luna 

(https://www.youtube.com/watch?v=G8mbtPaKBZc ) 

Agora, vamos a brincadeira. Lembra quando organizamos o circuito, e os objetos 

viram obstáculos? 

Para brincar de “O chão é lava”, os objetos serão o caminho. Organize pelo chão 

objetos como almofadas, tapetes, passadeiras, o que você tiver, deixando 

pequenos espaços entre eles, construindo um caminho. O objetivo é andar 

apenas em cima dos objetos dispostos no chão. Imagine que o chão está cheio 

de lava, então não pode pisar nele, certo? 

Divirta-se!!! 

 

  

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-montanha.htm
https://www.youtube.com/watch?v=G8mbtPaKBZc
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ATIVIDADE 4: O QUE VOCÊ VÊ NA JANELA 

 

  

Provavelmente esse seja o período em que mais estivemos dentro de nossas 

casas, não é? Mas nós podemos ver através de nossas janelas o mundo do lado 

de fora. Paisagens, a casa do vizinho, os carros passando na rua, gotas de chuva 

ou belos raios de sol. A proposta dessa atividade é conhecer, através de um 

desenho, O QUE VOCÊ VÊ DA SUA JANELA? (Pode ser também através do 

portão ou sacada). Faça um desenho bem bonito do que você está vendo pela 

sua janela. Pedimos a gentileza de realizarem essa atividade em uma folha 

separada, sempre lembrando de colocar o nome do aluno e a professora, para 

nos entregar quando for solicitado, ok! 

 

Bibliografia: 

animais.colorir.com 

br.frepik.com/vetores-premium/porta-aberta-janela 

Cifra Club 

Desenholandyablogspot.com 

 Livro pé de brincadeira 

Site: espacoinfantil.com.br história infantil 

 

 

 

 


