
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 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: PULA PULA PIPOQUINHA!

A Professora de Literatura Infantil Marcela, trouxe uma

brincadeira muito diferente e divertida para essa semana, que é a

parlenda “PULA PULA”, onde vocês irão acompanhar a

professora no vídeo, link do vídeo:

https://youtu.be/7PWapqlR78s

Agora, arraste os móveis que a diversão irá continuar! Incentive a

sua criança a pular com um pé e com os dois, depois a pular bem

alto e bem baixinho, ao som da música “PULA PULA

PIPOQUINHA”.

Agora família prepare uma deliciosa pipoca para sua criança

degustar!

https://youtu.be/7PWapqlR78s


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:

BRINCADEIRA DO DIA - ENCONTRE A TAMPA

Essa atividade é muito simples, mas estimula a

concentração da criança. Coloque vários potes plásticos de

cozinha abertos no chão para que a criança procure e

encontre a tampa certa de cada um.

Quanto maior a variedade de tamanhos e formatos, melhor.

O jogo dos potes ainda ajuda na identificação de “GRANDE

E PEQUENO” e formas geométricas (quadrado, redondo,

retângulo) explore esse momento com a sua criança.

Endereço da Imagem: 

https://www.tempojunto.com/2016/07/19/como-brincar-com-potes-da-cozinha/

https://www.tempojunto.com/2016/07/19/como-brincar-com-potes-da-cozinha/
https://www.tempojunto.com/2016/07/19/como-brincar-com-potes-da-cozinha/


QUINTA - FEIRA: BRINCADEIRA DO DIA - TEIA DE POMPONS

Endereço de Imagem: https://www.tempojunto.com/2016/11/08/brincadeira-de-estimulo-com-fita-crepe-e-pompom/

Basta ter fita crepe e pompons – que podem ser

feitos com bolas de algodão coloridos ou bolas de

papel amassados – e aproveitar algum espaço de

casa, como o corredor.

Cole a fita crepe de uma extremidade à outra das

paredes, como se fosse uma teia, sempre com o

lado colante virado para baixo, em seguida, fixe os

pompons nas fitas.

É importante lembrar que a altura da fita deve ser

de acordo com o nível de desenvolvimento motor

da criança. Agora é só pedir para sua criança

recolher os pompons. Aproveite para ir trabalhando

as cores e quantidade.

https://www.tempojunto.com/2016/11/08/brincadeira-de-estimulo-com-fita-crepe-e-pompom/


SEXTA- FEIRA: VAMOS PULAR! 

Os pais em casa num determinado espaço que achar melhor

para realização da atividade, irá arrumar um giz ou pedaço de

pedrinha para riscar o chão e irá fazer de 5 a 10 círculos

pequenos numa distância de um palmo da mão de um do outro.

Os pais irão pedir para a criança entrar em um dos círculos. Ao

sinal dos pais, a criança irá pular do círculo que está para o outro

até o final.

Estourar a bexiga

Os pais em casa irão encher uma “bola de bexiga” e irão ficar

segurando a bola sobre o chão. Vai pedir para a criança ficar três

metros de distância. Ao sinal a criança irá correr de encontro à

bola e irá sentar sobre ela até que ela estoure.


