
SEMANA DO ESTUDANTE

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

Educação Infantil

De 10 à 14 de 
AGOSTO 

Atividades Não Presenciais

Grupo Etário: Crianças Bem Pequenas

Turma: Nível III



Querida Família,

Te convidamos a embarcar nesta

viagem conosco de interação, de 

diversão e de colecionar 

momentos com seus filhos! A 

aprendizagem na fase da primeira 

infância esta relacionada 

diretamente com a afetividade, por 

isso as nossas propostas na 

Educação Infantil são baseadas 

nas Interações e Brincadeiras.

"Brincar é a forma mais sublime de 
descobrir." Albert Einstein



SEGUNDA- FEIRA: BRINCANDO DE TRAVAR A LÍNGUA!

No vídeo apresentado pela professora Fabíola Montenegro Louzada

Rodrigues: https://youtu.be/ka_DWJJttxo, vamos poder nos divertir com

vários trava-línguas, será que você também consegue falar bem rápido?

Roda de conversa: Oportunizar e estimular as crianças a se

expressarem sobre o vídeo, família explique como é interessante esse

tipo de leitura e que faz parte da cultura popular do Brasil. Trava-línguas

é um tipo de jogo de expressão oral, fundamentado na agilidade da

leitura de forma clara. Muito divertido de acordo com a repetição e os

erros cometidos durante a pronúncia das palavras.

Brincadeira: Família leia o trava-línguas para a criança, repita

algumas vezes, cada vez mais rápido, depois desafie a criança a tentar

repeti-lo, vocês vão perceber como é engraçado e divertido.

https://youtu.be/ka_DWJJttxo


TRAZEI TRÊS PRATOS DE TRIGO PARA 

TRÊS TIGRES TRISTES COMEREM.

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE 

ROMA, A RAINHA COM RAIVA 

RESOLVEU REMENDAR.

BAGRE BRANCO, BRANCO BAGRE. TETO SUJO, CHÃO SUJO.

O PINTO PIA, A PIA PINGA. PINGA A PIA E O 

PINTO PIA. QUANTO MAIS O PINTO PIA 

MAIS A PIA PINGA.

A ARANHA ARRANHA A RÃ. A RÃ 

ARRANHA A ARANHA. NEM A ARANHA 

ARRANHA A RÃ. NEM A RÃ ARRANHA A 

ARANHA.

OLHA O SAPO DENTRO DO SACO. O SACO 

COM O SAPO DENTRO. O SAPO BATENDO 

PAPO E O PAPO SOLTANDO O VENTO.

O QUE É QUE CACÁ QUER? CACÁ QUER 

CAQUI. QUAL CAQUI QUE CACÁ QUER? 

CACÁ QUER QUALQUER CAQUI.

A IARA AGARRA E AMARRA A RARA 

ARARA DE ARARAQUARA.

UM LIMÃO, MIL LIMÕES, UM MILHÃO DE 

LIMÕES.



FELIZ DIA DO ESTUDANTE

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

Educação Infantil

11 DE AGOSTO 

Agradecemos as 
famílias que durante 

este tempo de 
Enfrentamento ao 
COVID-19 tem se 
esforçado para 

realizar as Atividades 
Não Presenciais com 

suas crianças!



QUARTA- FEIRA: BOLHA DE SABÃO DIVERTIDA!

Hoje nos inspiramos na cobra pra fazer a brincadeira da Bolha Sabão.

Você vai precisar de água e detergente, também de uma garrafa pet vazia, uma tesoura, um

elástico, um tecido e um pote.

O primeiro passo vai ser cortar o fundo da garrafa, usando uma tesoura ou outro objeto

cortante.

Depois você vai cobrir o fundo com o pano e fixar com o elástico.

O próximo passo vai ser colocar água e bastante detergente no pote para preparar a “poção”

que vai dar origem a nossa cobra de espuma. Feito isto, é a hora de encharcar o tecido que está

fixado na garrafa com a “poção” especial que acabamos de fazer.

O último passo é soprar no bocal da garrafa e fazer a cobra aparecer!

A professora Rita gostou tanto da brincadeira que gravou um vídeo competindo com sua neta

Larissa, veja que legal, você pode fazer uma competição na sua casa também!

Link do Vídeo: https://youtu.be/doenFBBQFYE

Endereço da Imagem: https://www.tempojunto.com/2016/01/25/como-fazer-uma-brincadeira-
de-verao-diferente/

https://youtu.be/doenFBBQFYE
https://www.tempojunto.com/2016/01/25/como-fazer-uma-brincadeira-de-verao-diferente/


QUINTA - FEIRA: BRINCADEIRA AFUNDA OU FLUTUA?

Para essa brincadeira do Afunda ou Flutua, a criança vai

observar se o objeto ou brinquedo é leve ou pesado. Esta

brincadeira vai precisar de objetos e brinquedos variados e

uma bacia com água. A criança deverá adivinhar se o objeto

afunda ou flutua.

A professora Rita gravouum vídeo explicando como realizar

essa brincadeira em sua casa! Você poderá assistir no link:

https://youtu.be/hmcLap1QH-o

Endereço de Imagem: https://www.abecedariodaeducacao.pt/2018/12/31/a-flutuacao-dos-
corpos-sob-o-olhar-atento-das-criancas/

https://youtu.be/hmcLap1QH-o
https://www.abecedariodaeducacao.pt/2018/12/31/a-flutuacao-dos-corpos-sob-o-olhar-atento-das-criancas/


SEXTA- FEIRA: CARRINHO DE MÃO

Como brincar?

- Para a competição é preciso dois participantes de cada equipe.

- Um dos participantes deve deitar no chão (de barriga para baixo)

enquanto o outro levanta suas pernas puxando com as mãos.

- O participante que está no chão deve fazer força com os braços, e

assim a corrida começa.

- A pessoa de trás vai segurando as pernas, enquanto o que estava

deitado deve ir correndo com as mãos.

OBS: Tenha cuidado para não empurrar e bater o queixo no chão!

Endereço da Imagem: https://pt.clipart.me/istock/two-girls-playing-human-wheel-barrow-684959

https://pt.clipart.me/istock/two-girls-playing-human-wheel-barrow-684959

