
SEMANA DO ESTUDANTE

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

Educação Infantil

De 10 à 14 de 
AGOSTO 

Atividades Não Presenciais

Grupo Etário: Crianças Pequenas

Turma: Pré I



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: FAÇA O QUE EU DIGO, NÃO O QUE EU FAÇO

Nessa atividade vamos precisar de um adulto que será o mestre. o objetivo do

mestre é falar o movimento que os participantes terão que fazer, porém ao mostrar o

movimento que foi falado ele deverá enganar os participantes fazendo movimento

contrário.

EXEMPLO: o mestre diz... mão na cabeça, mas faz mão na barriga, confundindo
assim os participantes.

Antes de começar o mestre deve deixar bem claro que eles devem fazer o que o

mestre diz e não o que ele faz. agora vamos lá!

COMANDO 1- o mestre diz: coloque a mão no pé (mas o mestre faz a mão no ombro)

COMANDO 2- o mestre diz: mão na orelha (mas o mestre faz mão no nariz)

COMANDO 3- o mestre diz: pule de um pé só (mas ele pula com os dois)

Agora é a sua vez... use a criatividade e faça os seus próprios comandos e não

esqueça de tentar confundir os participantes. Atividade adaptada do livro jogos e

brincadeiras. Autores: TANIA DIAS QUEIRÓS e JOÃO LUIZ MARTINS. A Professora

Alexandra gravou a explicação da brincadeira: https://youtu.be/X1m-byfiPkY

https://youtu.be/X1m-byfiPkY


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: VAMOS BRINCAR DE HISTÓRIA MALUCA!

Em uma caixa coloque os mais variados objetos e alguns

brinquedos da criança. Inicia –se quando um adulto coloca a mão

dentro da caixa e retira um objeto ou brinquedo e começa a criar

uma história com o que tirou. Era uma vez ......, em seguida a

criança que retira um objeto e assim vai dando sequência na

história maluca, até acabar todos os objetos da caixa . Use sua

imaginação e criatividade e crie uma história bem legal e

engraçada!

Para tornar este momento divertido e com muita criatividade a

Professora Sebastiana gravou um vídeo com a música A caixa

para vocês assistirem! Vamos lá: https://youtu.be/eQ_FA4rMU-o

https://youtu.be/eQ_FA4rMU-o


QUINTA - FEIRA:

VAMOS BRINCAR DE ESTÁ QUENTE, ESTÁ FRIO!

Nessa brincadeira vamos precisar de dois participantes, ou mais se 

preferir, um participante esconde um objeto, enquanto o outro fica 

com os olhos fechados. A voz de pronto, a criança sairá a procura. 

O que escondeu o objeto vai alertando, conforme  a distância  que 

estiver do esconderijo: e irá dando as dicas, está quente (quando 

próximo) , está frio, ( quando longe), está queimando (quando bem 

pertinho). Quando encontrar o objeto será encarregado de 

escondê-lo  na repetição da brincadeira. Se a família desejar 

trabalhar as palavras PERTO e LONGE podem também.



SEXTA- FEIRA: CORRIDA DO SACO

Como brincar?

- As crianças devem vestir os sacos e esperar o apito, numa

linha.

- Para começar a corrida, as crianças deverão segurar o saco

com uma mão para evitar que o saco caia abaixo dos joelhos, e
manter o equilíbrio com a outra para poder saltar ou pular.

- Durante todo o percurso da corrida as crianças devem manter

ambas pernas no saco até alcançar a linha de chegada.

- Perde quem se caia pelo caminho.

- Ganha quem chega primeiro à linha de meta.

A professora Perla gravou como realizar essa brincadeira é só

acessar o link: https://youtu.be/erWa262YPIU

https://youtu.be/erWa262YPIU

