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NOME DO 

ALUNO: 
  

        

           Em tempos de aulas remotas a interação dos pais ou responsáveis na realização das atividades é 

de extrema importância para garantir o desenvolvimento educacional da criança, a educação infantil 

constitui um período de experiências lúdicas, de percepções imediatas e questionamentos. A observação, 

a exploração, a experimentação e a comunicação direta com os que a rodeiam, permite às crianças 

construir conhecimentos práticos, gerais sobre seu entorno. 
  
CONTEÚDOS: Artes visuais – eixo fazer Artístico - Gestualidade (tarefas exploratórias); Registro 

gráfico (garatujas); Elementos da sintaxe visual (texturas e cores). 
  
OBJETIVOS: Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa. Criar com 

autoria e liberdade usando diferentes recursos artísticos para expressas suas ideias. Expressar de forma 

oral/ gestual/ corporal/ gráfica as sensações produzidas a partir da exploração de materiais e leituras de 

imagens e de mundo. 
Exercitar a gestualidade por meio do desenho, da pintura e de mundo. Ampliar referências e as 

possibilidades de construção de formas artísticas incentivando a imaginação e soluções criativas. 
  
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: As Artes Visuais são uma forma que a criança tem de 

expressar-se com sua visão de mundo e com isso desenvolver-se nas dimensões afetiva, motora e 

cognitiva, utilizando as diferentes linguagens artísticas que compõem as artes visuais, tendo a 

oportunidade de construir, criar, recriar e inventar, tornando-se um sujeito ativo e crítico na sociedade. 
A Educação Infantil é o período ideal para que as crianças desenvolvam sua capacidade de imaginação 

e curiosidade, já que estão começando a entender o mundo ao seu redor. Objetos do cotidiano, materiais 

plásticos e a argila, por exemplo, servem de suporte para a descoberta de formas, texturas e cores 

diferentes, além de estimular a expressão artística e a interação com o ambiente. 
  
- Gestualidade (tarefas exploratórias). 
  
Brincadeira de faz de conta 
Um dos melhores instrumentos de estimulação da capacidade criativa da criança, a brincadeira de faz de 

conta ajuda a desenvolver a linguagem verbal e a imaginação, além de melhorar a qualidade das 

interações com os colegas e adultos. Ela pode ser realizada com objetos diversos, como talheres, tecidos, 

e brinquedos. 
  
Boneca + giz + lousa = brincadeira de escolinha. Separe os brinquedos e dê a ideia da brincadeira de 

escolinha. 
 
  

Bonecos pequenos + animais em miniatura + papel + pedras = cenário de aventura 
A combinação deve ser feita com o que tem em casa, mas você pode escolher outra coisa. O importante 

aqui é a ideia de pegar brinquedos que sejam de diferentes contextos e reunir num único cenário para a 

criança brincar. 



 
  

- Registro gráfico (garatujas). 
Quando a criança começa a rabiscar ou garatujar se surpreende ao ver que o movimento de sua mão 

agarrada a um lápis deixa um traço ou sinal no papel até então branco. Ela desenvolverá suas garatujar 

em papéis se lhe apresentarmos tal material, caso contrário, utilizará moveis, paredes e o próprio corpo 

para satisfazer esta necessidade. Então para essa atividade vamos oferecer papeis de preferência brancos, 

folhas grandes, lápis de cera, canetas hidrográficas, pincel grosso, tintas espessas com pouca variedade 

de cores e dar oportunidade para que a criança se inicie no processo de expressão que nesta fase, tem 

caráter simplesmente espontâneo. 
Os primeiros traçados de linhas sobre o papel constituem um passo muito importante do desenvolvimento 

infantil, pois representam o início da expressão que conduzirá a criança ao desenho, à pintura e também 

à escrita. 
A maneira como as garatujas forem recebidas pelos pais ou responsáveis terá uma grande influência no 

desenvolvimento da criança. De modo geral, passam de uma garatuja desordenada para uma controlada, 

não somente quanto ao aspecto motor, como também quanto ao visual, a que se segue a etapa de atribuir 

nomes às realizações. 
 

  
- Elementos da sintaxe visual (texturas e cores). 
Artes Visuais representam um saber artístico que proporcionará o desenvolvimento estético, criativo e 

expressivo da criança na Educação Infantil, auxiliando no seu processo de formação intelectual, afetivo 

e social. 
  
Brincando no quintal 
Deixar a criança brincar com terras, flores e sementes é uma forma de permitir que ela descubra 

texturas, formatos e cores. 
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           Em tempos de aulas remotas a interação dos pais ou responsáveis na realização das atividades é 

de extrema importância para garantir o desenvolvimento educacional da criança, a educação infantil 

constitui um período de experiências lúdicas, de percepções imediatas e questionamentos. A observação, 

a exploração, a experimentação e a comunicação direta com os que a rodeiam, permite às crianças 

construir conhecimentos práticos, gerais sobre seu entorno. 
  
CONTEÚDOS: Cultura corporal – Brincadeiras de situações opositivas – aceitação e compreensão das 

regras do jogo como um meio para todos brincarem bem. Compreensão e ação de acordo com as regras 

do jogo como uma relação entre motivos e meios para atingir os objetivos. Percepção da ação do outro 

e ação deliberada a partir dela. Domínio das ações corporais na perseguição e fuga. 
  
OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de 

natureza lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal: as 

brincadeiras de jogo, de dança e de ginástica, entre outras. Criar ações corporais opositivas no jogo e em 

seu espaço para alcançar seus próprios objetivos ou para impedir o outro de alcançar os objetivos dele,  

instaurando ou desenvolvendo uma tensão lúdica nas situações de “ataque” e “defesa” e buscando 

soluções para as situações corporais de perseguição e fuga e pelo espaço do jogo, antecipando as ações 

dos outros e planejando as suas próprias ações.  
  
 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 
Nossa atividade da semana tem como eixo principal as brincadeiras de situações opositivas, são 

brincadeiras de perseguição onde a criança usa seu corpo para alcançar seus objetivos ou para impedir 

que a outra criança alcance o seu objetivo. Ela deve buscar soluções para as situações de perseguição e 

fuga, assim como antecipar as ações das outras crianças e planejar suas próprias ações.  
  
PEGA-PEGA ou ESCONDE-ESCONDE 
Preparar o ambiente para esta brincadeira para que a crianças brinque com segurança. Brincar com ele 

de correr e pegar. O responsável deve avisar a criança de que está se aproximando e, conforme se 

aproxima, a criança corre para não ser pega. Juntamente com o pega-pega pode ser acrescentada a 

brincadeira de esconde-esconde. A criança ou o adulto pode esconder-se em um esconderijo que pode 

ser atrás de algum móvel ou outro ambiente da casa e quando a criança ou o adulto for encontrado deve 

correr para não ser pego. Nesta brincadeira também pode ser incorporada uma história (livre) que indique 

os momentos de correr, parar e esconder-se para as crianças.  
  
Vivenciar brincadeiras com o equilíbrio e as habilidades motoras de andar, correr e esquivar, bem como 

a tomada de decisão de se esconder e de sair do esconderijo, propiciam às crianças a ampliação do 

domínio consciente de suas ações corporais e oportunizam superar desafios e dificuldades. 
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           Em tempos de aulas remotas a interação dos pais ou responsáveis na realização das atividades é 

de extrema importância para garantir o desenvolvimento educacional da criança, a educação infantil 

constitui um período de experiências lúdicas, de percepções imediatas e questionamentos. A observação, 

a exploração, a experimentação e a comunicação direta com os que a rodeiam, permite às crianças 

construir conhecimentos práticos, gerais sobre seu entorno. 
  
CONTEÚDOS: Ciências da Sociedade - Identidade: nome, objetos e pertences pessoais, características 

pessoais e diferenças individuais, pertencimento a grupos sociais e história de vida da criança e da 

família. 
  
OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social: Identificando diferenças e semelhanças que 

permeiam as relações sociais; Perceber-se como pertencente a determinado gênero e etnia; Estabelecer 

com seu próprio gênero e etnia uma relação positiva de pertencimento.   
  
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: No ambiente familiar os pais ou responsáveis podem 

estimular a criança a falar o nome próprio e dos demais familiares. Utilizando um álbum de fotografia 

identificar quem é e qual o grau de parentesco, assim como o gênero e etnia de todas as pessoas 

apresentadas na atividade. Os responsáveis podem resgatar a história do seu grupo familiar, respeitando 

as novas constituições familiares.  
Usem a criatividade de vocês e registrem a atividade através de fotos ou vídeos e compartilhe conosco 

através do grupo da escola. Aproveitem o momento para fazer lindos registros da família. 
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           Em tempos de aulas remotas a interação dos pais ou responsáveis na realização das atividades é 

de extrema importância para garantir o desenvolvimento educacional da criança, a educação infantil 

constitui um período de experiências lúdicas, de percepções imediatas e questionamentos. A observação, 

a exploração, a experimentação e a comunicação direta com os que a rodeiam, permite às crianças 

construir conhecimentos práticos, gerais sobre seu entorno. 
  
CONTEÚDOS: Arte Literária - - Gêneros literários: contos de fadas, contos de assombração, poesias e 

poemas, fábulas e narrativas diversas. Interpretação dos textos em rodas de conversa – rodas de reconto 

oral. 
  
OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura Infantil apresentando-os de forma que 

privilegie a vinculação ativa das crianças com a produção literária. 
  
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: A literatura infantil é um caminho que leva a criança a 

desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Segundo 

Abramovich (1997) quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara, 

sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais típicos da 

infância, como medos, sentimentos de inveja e de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinarem 

infinitos assuntos. 
Para essa atividade os pais ou responsáveis devem ler para a criança o livro sugerido abaixo. Após a 

leitura proposta converse com a criança pedindo para que ela conte o que acabou de ouvir e qual foi seu 

sentimento em relação à história contada.  
  
  

 



  
 

  



                                                                                            

 
Agora chegou a hora do registro e para isso entregue a criança uma folha e qualquer riscador que tiver 

em casa   ( lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa criar seu próprio desenho. Como 

contribuição e intervenção, o adulto poderá explorar a imaginação da criança com perguntas como: Quem 

você irá desenhar?  Qual é a cor que utilizaremos? Assim, a atividade vai ficar muito mais prazerosa. 

  
  

           
                                       



 

  

 

 


