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Instruções 

Senhores pais e responsáveis, seguem sugestões de atividades para 
serem realizadas durante a suspensão das aulas.   

Tendo oportunidade e se possível, fotografe as atividades com o nosso 
pequeno e envie para o WhatsApp da escola número (11)99997-2783. 

Ficarei muito feliz em receber o registro.   

Caso haja dificuldade ou falte algum material proposto, pode substituí-lo 
pelo material que tiver em casa ou não realize a atividade.  

Obrigada. 

Atividade 1 – Quem Começa a Brincadeira? 

 Comece a brincadeira cantando o versinho “Uni Duni Tê”, pra saber 
quem vai começar a brincadeira da caça ao tesouro. 

Para dar início a brincadeira, combine com o pequeno que a caça 
ao tesouro se trata de encontrar pessoas, objetos e figuras que 
começam com a vogal U. 

Objetivo: A Caça ao Tesouro é uma brincadeira infantil que pode estimular a 
agilidade, atenção, concentração, raciocínio lógico, socialização, cooperação e 
estratégia. 

Sugestão para enriquecer a atividade, acessar o link: 

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

 Atividade 2 - Brincar com as Digitais 

 Brincar de carimbar reconhecer os próprios dedos. Carimbar sobre 
papel usando tinta ou usar almofada de carimbo, criando vários 
bichos ou dando ênfase as figuras que começam com a vogal U. 

Objetivo: Proporcionar o conhecimento do seu próprio corpo e suas 
possibilidades, explorar através das mãos diferentes ideias, proporcionar 
momentos de manuseio com tintas e ainda proporcionar momentos de 
concentração. 

Para enriquecer a atividade, acessar os links: 

https://www.youtube.com/watch?v=RdWIMivK0QE 
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https://www.youtube.com/watch?v=BbIZMrk2wOM 

Atividade 3 - Hora de Treinar a Vogal U 

 Antes de a criança escrever no papel, treine com ela no ar (faça o 
movimento da vogal U, cursiva maiúscula e minúscula, com o 
pequeno).  Em seguida, entregue uma borracha para o pequeno 
fazer o traçado na mesa, utilize também a massinha de modelar, 
utilizada em outras atividades. Por fim, registre em papel a vogal U 
cursiva maiúscula e minúscula. 

Objetivo: Estimular o desenvolvimento da coordenação motora grossa e fina da 
vogal em estudo. 

Atividade 4 - Vamos Brincar de Detetive? 

 Para começar a brincadeira, observe a lista de nomes de pessoas 
da nossa turma e descubra se aparece a vogal U e circule, cada 
vez que ela aparecer. 

 

ARTHUR                   

ANDRESSA 

ANNA LAURA 

BRUNO 

EDUARDO 

GABRIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGNÁCIO 

ISABELA 

ISABELLA 

JOÃO VITOR 

LAR 

LORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORENZO 

MATEUS 

MELISSA 

PEDRO 

PIETRO 

RAFAEL 



Objetivo: Estimular o pequeno a perceber e reconhecer a letra em estudo, 
perceber a importância da escrita para a nossa própria identidade. 

Atividade 5 - Como Eu Me Visto? 

 Explore com o pequeno a ideia de que as roupas dizem muito sobre 
a nossa cultura e sobre nossos hábitos, Peça ao pequeno que 
procure em jornais, revistas ou na internet, imagens de pessoas 
usando diferentes tipos de roupas. 

Observem juntos as imagens selecionadas e compartilhem o que 
pensam de cada uma. Após essa troca de impressões, converse 
sobre suas preferências e seus hábitos em relação as roupas e 
calçados.  

Promova um desfile de moda em casa.  

Objetivo: Brincar, divertir-se, estimular a criança a criar personagens e 
dramatizar situações do cotidiano, criando possibilidades da linguagem oral tão 
necessária nesta fase. 

Atividade 6 - Com Que Roupa Eu Vou? 

 Providencie, com antecedência, materiais diversos de sucata para 
montagem de dois bonecos. 

Com a ajuda de um adulto, confeccione dois bonecos ou utilizar o 
próprio contorno do corpo do seu pequeno. 

Deixe que o pequeno escolha os nomes que querem dar para os 
bonecos confeccionados, pode ser um menino e uma menina, dois 
meninos ou duas meninas. 

Utilize revistas ou papéis coloridos, construa roupas e sapatos para 
os bonecos. Use sua criatividade vestindo os como se estivesse 
visitando os avós, indo à praia, visitando um amigo, indo à escola, 
ou ainda se o dia estivesse muito frio ou muito quente. Fotografe 
sua atividade e poste em nosso grupo do WhatsApp, para 
compartilhar sua experiência. 

Objetivo: Mostrar aos pequenos que as roupas que usamos, além de refletir 
nosso gosto pessoal, são influenciadas por algum motivo externo natural, como 
as estações do ano, ou social, como a moda ou costumes locais. 

Atividade 7 - Dia Mundial da Saúde 

 No dia sete de abril, comemoramos o dia Mundial da saúde. 

Converse com o seu pequeno sobre a importância da Organização 
Mundial da Saúde, e como as medidas adotadas, têm ajudado a 
conter doenças como a Covid19. 

Hábitos simples de higiene podem nos ajudar a ter uma saúde 
melhor. Nesta fase também as crianças enfrentam os desafios de 



tomar as vacinas, mostre a elas o quanto elas são importantes para 
combater as doenças na infância. 

Objetivo: As crianças têm um senso muito grande em relação aos cuidados na 
infância, quanto mais forem orientadas, mas saberão entender os desafios. 

Para enriquecer a atividade, acessar os links 

https://www.youtube.com/watch?v=3F_P5ujbc9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=_BvV3o0NClk 

https://www.youtube.com/watch?v=Nq04QXs444w 

https://www.youtube.com/watch?v=K0CqB737kj8 

Atividade 8 - A Páscoa Está Chegando 

 De acordo com o nosso calendário civil no dia 12 de abril de 2020, 
comemoraremos a Páscoa aqui no Brasil. 

Trabalhe esta data enfatizando que é uma época de amor ao 
próximo, de respeito e de troca sem interesse, aspectos que, 
certamente, já fazem parte do cotidiano escolar e familiar e que 
devem ser estimulados em todas as épocas do ano. 

Vamos brincar de coelhinho sai da toca?  

Dois jogadores dão-se as mãos formando a toca e o terceiro ficará 
entre eles e será o coelhinho. Do lado de fora ficam os coelhos 
perdidos. Ao ser dado o sinal: 'Coelhinho sai da toca, um, dois, três', 
as tocas levantam os braços e todos os coelhinhos devem ocupar 
uma nova toca, inclusive os coelhos perdidos. Pode-se utilizar 
bambolês ou círculos desenhados no chão com giz ou fitas 
adesivas. 

Objetivo: Atenção, agilidade, noção de tempo e espaço e integração entre os 
participantes. 

Atividade 9 - Vamos Cantar e Dramatizar? 

 Ouça várias músicas que se relacionam ao tema coelho, símbolo 
da páscoa. 

Chame mais alguém para participar da brincadeira de brincar de 
dramatizar. 

Objetivo: Estimular o ato de brincar com possibilidade de criar e reinventar. 

Para enriquecer a atividade, acessar o link: 

https://www.google.com/search?q=de+olhps+verme%C3%A7&rlz=1C1CHZL_p
t-BRBR791B 

Atividade 10 - O Que é a Páscoa? 



 Que tal agora assistir um vídeo sobre a verdadeira Páscoa? 

Objetivo: Aproximar cada vez mais a família, fortalecendo os vínculos afetivos 
entre si, tão fundamental para encorajar a criança para seguir com confiança no 
seu dia a dia. 

Para enriquecer a atividade, acessar o link 

https://www.youtube.com/watch?v=JcvnU1w-xnk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


