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           Continuamos com as aulas remotas e é importante destacar que 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: Matemática - Grandezas e medidas: Dimensão: grande, pequeno. Capacidade: cheio, vazio. 

Massa: pesado, leve. Temperatura: quente, morno, frio, gelado. 

OBJETIVOS: Reconhecer e valorizar as noções espaciais e temporais como ferramentas necessárias no seu 

cotidiano. Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, não necessariamente 

convencional, quantificando o mundo que nos rodeia. Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua 

capacidade de lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios. 

 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Para desenvolver essas atividades contamos com a participação efetiva dos pais ou responsáveis e nosso objetivo é 

ampliar a capacidade de observação, percepção visual, concentração e criatividade. Além de trabalhar os conceitos 

matemáticos:  “grande” e “pequeno”, “cheio” e “vazio”, “pesado” e “leve”, “quente” e “ frio”. 

Primeira proposta: Dimensão: grande e pequeno 

Separe brinquedos ou objetos de diferentes tamanhos. Coloque os brinquedos ou objetos para que a criança possa 

observá-los.  Vamos fazer diferentes perguntas, como: "Qual é o maior brinquedo?", "E o menor?", etc. 

Solicite que a criança organizem os brinquedos ou objetos colocando-os em ordem do "menor" para o "maior". 

 

 

 



Segunda proposta: Capacidade: cheio e vazio 

Proponha à criança uma brincadeira com areia. Providencie baldes e potes de diferentes tamanhos que a criança 

possa manusear. Peça para que encha apenas os baldes menores com areia. Levante algumas questões como: 

"Todos os baldes e potes estão cheios?", "Quais estão vazios?", "Quais estão mais cheios?", etc. Neste momento, 

incentive o diálogo para que a criança levante hipóteses e crie novas. Em seguida, peça para esvaziar os baldes, 

colocando a areia dos baldes menores nos potes maiores (ou vice-versa). 

Podemos também desenvolver outras atividades ou brincadeiras relacionadas ao conteúdo "cheio" e "vazio." Por 

exemplo, brinque de encher potes de iogurte com papel picado, bolinhas de papel e palitos e, depois, esvazie-os.  

Brinque de encher bexigas e depois esvaziar sob a supervisão de um responsável.  

Os pais ou responsáveis podem apresentar os conceitos de cheio e vazio pegando o exemplo do vídeo abaixo. 

Conceito - Cheio/Vazio, segue o link da atividade: https://youtu.be/5t2_e_hnmsU 

 

 

 

Terceira proposta: Massa: pesado e leve 

Apresente objetos diversos para a criança, e separe os leves dos pesados, mostre que o objeto leve é fácil de 

carregar e objeto pesado exige esforço. 

 

 

 

Quarta proposta: Temperatura: quente e frio 

Para essa proposta os pais ou responsáveis podem apresentar para a criança um copo de água morno e um copo de 

água gelada, assim eles irão perceber através do tato a diferença entre o quente e o frio. 

 

 

https://youtu.be/5t2_e_hnmsU


Separei esse vídeo para se possível apresentar para a criança: 

Frio, Quente, Morno Criança | musica infantil | Desenho Animado com os Amiguinhos. 

https://youtu.be/NcdXB4e3QCU 

 

 

 

Se possível registrem os momentos de realização das atividades propostas e compartilhe com a turma em que seu 

filho (a) está inserido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NcdXB4e3QCU
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           A proposta pedagógica da educação infantil do município nos orienta que a criança se apropria do 

conhecimento de forma lúdica (que é uma metodologia pedagógica que ensina brincando e não tem cobranças, 

tornando a aprendizagem significativa e de qualidade), desenvolvendo a linguagem como instrumento organizador 

do pensamento e de comunicação. Nesse sentido, para que ocorra o desenvolvimento da fala articulada e ativa, é 

imprescindível que o adulto pronuncie e articule adequadamente as palavras, evitando a fala infantilizada, o uso 

excessivo de diminutivos e a manifestação de expressões indicadoras de antecipação dos pensamentos da criança, 

agindo como porta-voz de mensagens que potencialmente poderiam ser emitidas por ela. 

CONTEÚDOS: Língua Portuguesa - Falar e escutar: a língua como instrumento de comunicação social;  

ampliação de usos e contextos da linguagem oral; a palavra como representação de objetos, seres e fenômenos;a 

língua como instrumento de comunicação de sentimentos, ideias, desejos e vivências; Sequência na exposição de 

ideias; narração de fatos e histórias – atenção e expressividade, entonação e musicalidade; linguagem verbal e não 

verbal; pronúncia e articulação adequada das palavras; argumentação e explicação das ideias. 

OBJETIVOS: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando o repertório vocabular. 

Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e domínio progressivo. 

 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Partindo das orientações da proposta pedagógica da educação infantil 

do município vamos fazer a leitura de um texto, num ambiente aconchegante e acolhedor, onde todos os familiares 

podem e devem participar. Durante a leitura usem a criatividade, se for possível utilizar objetos, sons, roupas e 

gestos para que seja um momento de alegria. No final de leitura incentive a criança a falar sobre a história que 

acabou de ouvir, ofereça um papel em branco e lápis de cor ou giz de cera para que ela reproduza o que entendeu.  

 

Cachinhos dourados e os três ursos 

Era uma vez uma família de ursos que vivia em uma casa muito bonitinha no meio da floresta. 

Todos os dias, antes do almoço, a mamãe Ursa, o papai Urso e o filho Ursinho saíam para caminhar nas 

redondezas enquanto o mingau esfriava nas tigelas. 

Certo dia, enquanto a família estava fora, uma menininha loira de cabelos cacheados, cujo apelido era Cachinhos 

Dourados, estava perdida na floresta e, ao avistar a casinha, resolveu bater na porta. 

Ao ver que ninguém respondia, a garota decide entrar, já que a porta estava entreaberta. 

A casa era muito aconchegante, e em cima da mesa havia três tigelas de alimento. Cachinhos provou da primeira 

tigela e quase queimou a língua, de tão quente que estava o mingau. 



 

Depois provou da segunda e achou o mingau muito frio e sem graça. Quando experimentou da terceira tigelinha, o 

alimento estava morno e delicioso, por isso comeu todo! 

Depois, cansada, viu três cadeiras e resolveu se sentar em todas. A cadeira maior era muito dura, a segunda era 

larga e desconfortável, já a terceira cadeira era pequena e frágil, e ao se sentar, Cachinhos a quebrou. 

Ela continuou explorando o lugar e subiu as escadas, chegando ao quarto dos ursos, onde viu três camas. Se deitou 

na primeira e era enorme e muito dura, a cama ao lado era mole e desconfortável. Ao se deitar na terceira caminha, 

a garota achou que era perfeita. Assim, adormeceu. 

Pouco tempo depois, os ursos voltaram a casa e logo viram algo de errado. O papai Urso disse: 

— Alguém mexeu no meu mingau. 

A mamãe Ursa também disse que alguém tinha provado de sua comida. O filho Ursinho, chorando, falou: 

— Comeram todo o meu mingau! 

Depois o Ursinho foi até a sua cadeirinha e, ao vê-la quebrada, chorou ainda mais. 

Os ursos subiram as escadas e ao chegar no quarto, o papai Urso percebeu que alguém havia de deitado em sua 

cama, a mamãe Ursa viu que sua cama estava desarrumada também e o filho Ursinho deu um grito, dizendo: 

— Mamãe, papai, venham ver, tem uma menina deitada na minha cama! 

Cachinhos Dourados acordou assustada e num pulo, saiu correndo. A menina quase caiu, mas o papai Urso a 

segurou e explicou que aquela casa era deles e que ela não poderia entrar assim sem ser convidada. 

 

 

Agora vamos iniciar um momento de conversa, pergunte para as crianças: 

a) Você gostou da história? 

b) De qual personagem você mais gostou? Por quê? 

c) Peça para a criança desenhar em uma folha branca ou no caderno, do jeitinho dela, o personagem que mais 

gostou. 

d) O que Cachinhos Dourados comeu ao chegar à casa dos Ursos?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vamos colorir? 

 

 

 

 

 

 

Se possível registrem os momentos de realização das atividades propostas e compartilhe com a turma em que seu 

filho (a) está inserido.  
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CONTEÚDOS: Música - Elementos do som: Altura (grave/agudo); Intensidade (forte/fraco); Timbre (identidade 

da fonte sonora); Duração (longo/curto/médio). 

OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música para desenvolver 

funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os códigos musicais. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: A música é uma linguagem da Arte que possibilita a expressão do ser 

humano; é um conhecimento que se tornou patrimônio cultural e que tem papel decisivo na humanização das 

novas gerações. Em nossa atividade da semana vamos apresentar às crianças os elementos do som: altura, 

intensidade, timbre e duração. 

Altura - é a propriedade que identifica o som grave ou agudo. O som baixo ou grosso recebe o nome de grave, por 

exemplo: o som do trovão; agora o som  alto ou fino recebe o nome de agudo, por exemplo o som do miado do 

gato. 

Para nossa atividade vamos fazer a leitura da história do Coelhinho e os diferentes animais da floresta. 

Capacidades envolvidas: atenção; percepção da altura dos sons (grave e agudo); imaginação; memória. 

Vamos precisar da ajuda dos pais ou responsáveis para contar a história e reproduzir sons graves (imitar o mugido 

do boi) ou agudos (imitar o miado do gato), contando a história: 

Era uma vez um coelhinho que adorava passear pela floresta. 

Mas todos diziam que era para ter cuidado com o animal que faz sons “grossos”, graves, e que deveria se esconder 

quando ouvisse um som assim (mugido do boi), mas poderia sair da toca e brincar quando ouvisse o animal, com 

um som assim (miado do gato), porque esse não lhe faria mal e o seu som é “fino”, agudo. 

Então vamos propor às crianças que finjam serem coelhinhos como os da história. Quando o som “grosso” do 

animal for ouvido, Os “coelhinhos” escondem as mãos; quando surgir o som “fino” do outro animal, a criança 

mostra as mãos. 

Intensidade – é o volume do som, se o volume é maior o som é forte (rugido do tigre e som do avião), se o 

volume é menor o som é fraco (piado dos pintinhos e água caindo no copo). 

Para apresentar o conceito de intensidade para as crianças os pais ou responsáveis podem iniciar a explicação com 

palmas e falando “aqui o som está forte” (enquanto bate palmas forte) e depois “aqui o som está fraco”  



diminuindo a intensidade e batendo  palmas fracas.  Após a explicação convide a criança a produzir sons fortes e 

fracos utilizando as palmas da mão ou outras partes do corpo. 

Timbre – é um dos elementos do som que fornece a identidade da fonte sonora, por exemplo conseguimos 

descobrir que instrumento está tocando pelo som emitido por ele, podemos também reconhecer o som da voz do 

papai ou de mamãe graças ao timbre. 

Nossa atividade será com várias fontes sonoras de diferentes animais para que as crianças possam identificar o 

timbre de cada um. 

Podemos aproveitar essa atividade para  observar os diferentes sons dos animais e eleger quais seriam os de som 

agudo e quais os de som grave. Então hora de reproduzir o vídeo indicado abaixo: 

GUGUDADA - O Som dos Animais (animação infantil) através do link: https://youtu.be/vpfe4lu6ToM 

 

Duração do som – é o tempo do som, se o tempo for maior o som é longo (despertador, o mugido da vaca), se o 

tempo for menor o som é curto (latido do cachorro, o miado do gato). 

Para nossa atividade vamos trabalhar o Jogo com apito do guarda. 

Capacidades envolvidas: percepção da duração do som, reação corporal ao som, atenção. 

Ação: Utilize um apito e combine com a criança que, ao toque do apito dois sons curtos, todos deverão andar; ao 

toque do apito com um som longo, todos deverão parar. 

Sugestão: Os pais ou responsáveis fazem uma vez, e depois atribui a uma criança o papel de ser o guarda que 

usará o apito para “controlar o trânsito”. 

 

 

 

https://youtu.be/vpfe4lu6ToM
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           Para Arce (2011, p. 9) é “a curiosidade e a fascinação das crianças, que levam à investigação e à descoberta 

dos fenômenos naturais”. Esse interesse deve ser conduzido e planejado pelo professor de modo que supere os 

conhecimentos práticos em direção à apropriação conceitual do mundo. 

CONTEÚDOS: Ciências da Natureza - Seres vivos e matéria não viva 

OBJETIVOS: Reconhecer-se um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres vivos e matéria 

não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no processo evolutivo. 

 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Com a ajuda dos pais ou responsáveis vamos apresentar os conceitos de seres vivos e não vivos.  

Converse com a criança e conte que tudo o que existe na natureza chamamos de seres, que são as coisas que a 

compõe.  

Que os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais (inclusive o 

homem), fungos, protozoários, plantas, algas e bactérias. 

E os seres não vivos são aqueles inanimados, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, 

a água, o solo e as pedras. Existem ainda os objetos criados pelo homem, que não são vivos, como os carros, as 

roupas, os computadores, os brinquedos e vários outros. 

A Água e as pedras são seres não vivos.  

Veja o quanto é interessante, os seres vivos precisam dos seres não vivos: a água não tem vida, porém quem mora 

na água possui vida, como os peixes e as plantas aquáticas.  

Do mesmo modo, a terra não possui vida, mas as plantas necessitam dela e da água para nascer e viver. O ar 

também não possui vida, mas homens e animais precisam dele para sobreviver, bem como da água e da terra. 

A atividade é uma sugestão que deve ser realizada pelos pais e responsáveis com a criança, deixando que elas 

apontem quem são os seres vivos e não vivos para serem colados no quadro correspondente.  

Se possível registrem os momentos de realização das atividades propostas e compartilhe com a turma em que seu 

filho (a) está inserido.  
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