
SEMANA DO ESTUDANTE

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

Educação Infantil

De 10 à 14 de 
AGOSTO 

Atividades Não Presenciais

Grupo Etário: Crianças Pequenas

Turma: Pré II



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: BRINCADEIRA – ACOMPANHE O RITMO!

Para essa Semana do estudante a professora de Literatura Infantil: Leidiane

Aparecida Mauri de Castro, trouxe uma brincadeira muito diferente e

divertida. A brincadeira se chama: “ACOMPANHE O RITMO”, para essa

brincadeira você vai precisar de apenas duas colheres. Vamos lá! Quero ver

todo mundo animado!!!

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=bSdwC_sP9mg

BRINCADEIRA: ESTÁTUA DIFERENTE!

A professora de literatura infantil: Leidiane Aparecida Mauri de Castro,

gravou um vídeo explicando uma brincadeira animada. A brincadeira da

“ESTÁTUA DIFERENTE”, chame toda a família e vamos animar o dia!!!

https://www.youtube.com/watch?v=di4Rls-yG28&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=bSdwC_sP9mg
https://www.youtube.com/watch?v=di4Rls-yG28&t=4s


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: 

BRINCANDO DE DOMINÓ!

Brincar é deixar a imaginação e a

criatividade correr solta! Criança que

brinca é criança saudável, que

desenvolve todo seu potencial. como é

bom brincar!

Vamos construir um dominó de 

brinquedos? 

Como fazer?

Pinte os desenhos com lápis de  cor;

Cole numa folha de cartolina e recorte!

Pronto agora chame alguém para jogar 

com você!

Endereço da Imagem: 

http://atividades-escolares1.blogspot.com/2018/10/brinquedos-reciclados.html

http://atividades-escolares1.blogspot.com/2018/10/brinquedos-reciclados.html
http://atividades-escolares1.blogspot.com/2018/10/brinquedos-reciclados.html


QUINTA - FEIRA: “CAÇA AO TESOURO’’

Essa brincadeira irá estimular a criatividade o racíocinio lógico dentre

outras habilidades em sua criança. Esconda livros, objetos que seja do

conhecimento da criança, e os livros que forem achados pode virar outra

brincadeira, uma contação de história por exemplo. Esconda o objeto pela

casa, e vai dando dicas para a criança onde pode encontar o objeto, você

pode inserir também, a brincadeira do quente e frio (quente para perto,

longe para frio) outra dica também para a familía é desenhar um mapa

para guiar os aventureiros até o tesouro. depois, poderá inverter a criança

esconde o tesouro e o restante da família procurar o tesouro. nossa

quanta divesão!

Endereço da Imagem:

https://www.agazeta.com.br/entretenimento/cultura/10-

brincadeiras-para-entreter-as-criancas-em-casa-durante-a-

quarentena-0420 l 

https://www.agazeta.com.br/entretenimento/cultura/10-brincadeiras-para-entreter-as-criancas-em-casa-durante-a-quarentena-0420


SEXTA- FEIRA: TORRE DE COPOS

Vamos colocar os 10 copos um dentro do outro, mais já

separados pois eles vem muito agarrados, em cima de uma

mesa. Ao sinal do seu responsável você terá que tirar os copos

e ir montando uma torre de copos com quatro (4) em baixo, três

(3) em cima, dois (2) mais em cima e um (1) no topo. Você deve

marcar o tempo que você gasta para montar e desmontar,

brinque com seu responsável ou com seu irmão, quem fizer em

menor tempo ganha a brincadeira.

Se tiver mais dez (10) copos descartáveis e melhor pois você

poderá competir com seu responsável quem termina primeiro

ok.

O Professor Adelson gravou um vídeo explicando como fazer

essa brincadeira! Veja nesse link: https://youtu.be/s6fdf5TBYAQ

https://youtu.be/s6fdf5TBYAQ

