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Distribuição das atividades em semanas 

Semana 1: Jogo de pega-pega; Em alto mar; Sem tocar com as mãos; A 

teia da Senhora Aranha; Bonecos de papel. 

Semana 2: Jogo esconde-esconde; Aeroporto e aviões; Construção e 

alavancas; Fazemos uma teia; A figura humana. 

Semana 3: Arrebentando bexigas; Arquivo de família de palavras; 

Histórias de números; O capitão pede; Figura humana. 

Semana 4: O palhaço saltitante; Criar a história ao contrário; Regando as 

plantas; Corrida com blocos; Meu retrato. 

Semana 5: Esse é o cardápio do dia; Pedir emprestado ao vizinho; 

Contando ovos. 

Semana 6: Borboleta Vermelha e Azul; O que você acha que vai 

acontecer?; Jogando o dado; Abracadabra. 

Semana 7:  Que cheiro é esse?; Os quatro cantos; Três pernas; Meu retrato. 

Semana 8: Roleta de números; Diego disse; Pedro e o Lobo. 
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SUGESTÕES ATIVIDADES ETAPA I 

SEMANA 1 

ATIVIDADE 1: Jogo de pega-pega 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Reagir rapidamente frente às ações dos outros. 

RECURSOS: Entorno e crianças. 

DESCRIÇÃO:  

 Explique às crianças as regras do pega-pega, representando você a ação. 

Nesse jogo uma deverá perseguir as outras, enquanto os demais correm em direção a 

um lugar seguro (um pique), que pode ser uma árvore, uma parede, onde ninguém 

pode ser pego. A criança que é pega se transforma automaticamente em perseguidor. 

 Proponha que no pique não pode haver mais de três crianças por vez.  

 

ATIVIDADE 2: Em alto mar 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o vocabulário sobre transporte marinho. 

RECURSOS: Figuras de embarcações marinhas de diferentes épocas, por exemplo: veleiros 

antigos, barcos de pesca, barcos de passageiros, caravelas piratas e de guerra, submarinos, 

etc. 

DESCRIÇÃO: 

 Convide as crianças a observar as figuras e a formular perguntas sobre os objetos que 

não conhecem. 

 Ensine às crianças os nomes-chaves de uma embarcação: proa, popa, âncora, etc.  

 Motive as crianças a elaborar um álbum marinho onde apareçam palavras e desenhos 

com cada das letras do alfabeto. 

 

ATIVIDADE 3: Sem tocar com as mãos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Pensar em diferentes soluções para um problema simples. 

RECURSOS: Bolhinhas de pingue-pongue, pedaços de barbante de 30 centímetros, fita 

adesiva, palitos de sorvete, prendedores de roupa. 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque as bolinhas de pingue-pongue em um prato de papelão e, ao lado deste, um 

segundo prato vazio. Diga às crianças: Imaginem que as bolhinhas do prato estão muito 

quentes e não podem ser tocadas, mas que devemos trocar as bolhinhas de prato. 

Como podemos movimentar as bolhinhas sem tocar nelas, nem no prato com as mãos? 

Pensem em todas as soluções possíveis antes de tentar. 
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 Forme vários grupos de quatro ou cinco crianças, entregue a elas alguns materiais e 

peça que discutam e pensem como usá-los para encontrar possíveis respostas. 

Finalmente, peça que elas escolham uma só solução, a que elas considerarem que seja 

a melhor.  

 Quando os grupos tiverem tentado comprovar suas soluções pergunte: 

Qual foi a mais fácil? Por quê? 

Qual foi a mais complicada? Por quê? 

Qual deu melhor resultado? Por quê? 

 

ATIVIDADE 4: A teia da Senhora Aranha 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordenar movimentos oblíquos do braço e da mão. 

RECURSOS: Uma caixa grande de papelão, novelo de lã ( ou barbante), percevejos e fita 

adesiva. 

DESCRIÇÃO: 

 Explique às crianças que elas vão tecer uma teia de aranha. 

 Pegue a caixa de papelão e teça a lã diagonalmente de um canto a outro. Repita a ação 

até que todos os cantos estejam conectados. 

 Ensine a ação de tecer e entregue às crianças a ponta do novelo. 

MÚSICA 

A Dona Aranha 

A dona Aranha subiu pela parede, 

Veio à chuva forte e a derrubou, 

Já passou a chuva, 

O sol já vem surgindo, 

E a Dona Aranha continua a subir. 

Ela é teimosa e desobediente, 

Sobe, sobe, sobe, 

Nunca está contente. 

 

 

ATIVIDADE 5: Bonecos de papel 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o conhecimento do esquema corporal através do 

desenho. 

 

RECURSOS: Cartolina usadas, tesouras, lápis e conta coloridas, cola, botões, retalhos de 

tecido, lã, pedaços de feltro e lentilhas. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Utilize as cartolinas para desenhar e recortar a silhueta de um boneco. 

 Convide as crianças para pintar o corpo e o rosto do boneco. 
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 Ofereça às crianças os diferentes recursos para vestir e decorar o boneco. Em caso de 

necessidade, ajude-as a recortar o tecido e o feltro. 

 Convide as crianças a dramatizar com os bonecos. 

 

 

 

SEMANA 2 
 

ATIVIDADE 6: Jogo esconde-esconde 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a ação estratégia e a rapidez mental. 

 

RECURSOS: Objetos do entorno  

 

DESCRIÇÃO: 

 Faça um sorteio entre todos os jogadores, quem perder contará e irá procurar os 

demais. 

  Defina de comum acordo a base ou pique (pode ser árvore ou uma parede). Esse lugar 

é também objetivo do jogo: todo jogador que o tocar antes de ser pego estará livre para 

continuar esconde-se na próxima vez. 

 Quem procura deverá contar até 20, com os olhos fechados, apoiando-se na base. 

Quando tiver terminado de contar avisará em voz alta antes de sair procurando. 

 Se encontrar alguém, deve dizer: Vi o João, embaixo da mesa!, e deve correr até a 

base para tocá-la. Se o João não chegar antes deverá procurar na próxima vez. Assim 

o jogo continua até todos os jogadores serem encontrados. 

 

 

ATIVIDADE 7: Aeroporto e aviões 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar o vocabulário infantil. 

RECURSOS: Papel e giz de cera 

DESCRIÇÃO: 

 Conversar com as crianças se eles sabem aonde as pessoas vão para pegar um avião 

para viajar, se alguma criança já foi até lá, e como elas imaginam esse local. 

 Após a conversa fazer um avião de papel para cada criança e deixar que cada criança 

pinte o seu com a cor desejada. 

 

 

ATIVIDADE 8: Construção de alavancas 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Erguer objetos com o auxílio de uma alavanca. 
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RECURSOS: Uma caixa de papelão com aproximadamente 30x20x5 centímetros, caixa de 

areia, régua de 30 centímetros, imãs, blocos pequenos, corda, fita adesiva, pedaços de 

madeira pequenos, palitos de madeira. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque a caixa de papelão dentro da caixa de areia e peça às crianças que tentem 

erguê-la sem tocá-la com as mãos. Entregue a elas os materiais e estimule-as a pensar 

em várias soluções e discuti-las entre si antes de tentarem. 

 Convide as crianças a desenhar sua estratégia para resolver o problema. Em seguida, 

ofereça a cada uma a oportunidade de experimentar a sua solução. Estimule as 

interações verbais. 

 Uma vez solucionar o problema com a colaboração de todos, demonstre como construir 

uma alavanca, se as crianças já não chegaram a essa solução. Explique que uma 

alavanca é uma máquina simples. 

 

 

ATIVIDADE 9: Fazemos uma teia 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver movimentos oblíquos dos braços e das mãos. 

 

RECURSOS: Um espaço aberto e um novelo de lã ou barbante. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Peças às crianças sentarem-se formando um círculo pequeno. Represente a atividade 

segurando a ponta do novelo jogando-o para a criança que esteja na posição diagonal à 

sua. Deixe que o novelo se desenrole parcialmente até chegar a seu destino.  

 Peça a quem o recebeu que estique a lã que a conecta com você, que a segure 

firmemente e jogue o novelo diagonalmente para outra criança. 

 Continue a ação até que se forme uma teia no interior do círculo. 

 Quando o novelo estiver totalmente desenrolado, peça ao grupo que siga o caminho 

contrário para voltar a enrolá-lo. 

 

 

ATIVIDADE 10: A figura humana 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o autoconceito e o esquema corporal. 

 

RECURSOS: Desenhos da figura humana incompletos, lápis de cores. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Entregue às crianças um desenho da figura humana incompleta, somente com metade 

do eixo vertical, isso é, somente o lado esquerdo ou direito do corpo. 

 Peça às crianças que observem a figura e expressem o que acham que falta nela. 

 Motive-as completá-la com lápis de cores. 

 Convide-as para desenharem detalhes do rosto e do corpo e colori-los depois. 
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SEMANA 3 

ATIVIDADE 11: Arrebentando bexigas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Enfrentar situações inesperadas. 

RECURSOS: Bexigas 

DESCRIÇÃO: 

 Peça às crianças que formem um círculo e convide-as a arremessar e agarrar os balões 

que foram jogados para cima. Uma das crianças será o líder e deverá estar pronta para 

desconcentrar suas colegas arrebentando com o pé um balão que está no chão. 

 Jogue os balões ao mesmo tempo para cima, o mais alto que puder. 

 Quando os balões estiverem caindo, a criança-líder arrebentará o seu, pisando-o. Se, 

pelo susto da explosão, os jogadores deixarem cair algum no chão, perderá o jogo. 

OBS: Se algum dos jogadores chora ou mostra sinais de angústia por causa da atividade, seja 

carinhoso com ela, convide-a a observar a certa distância seus colegas divertindo-se com a 

brincadeira. 

 

ATIVIDADE 12: Arquivo de família de palavras 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Relacionar palavras que são utilizadas no mesmo contexto. 

RECURSOS: Cartões e lápis 

DESCRIÇÃO: 

 Elabore cartões de palavras que pertencem a uma família de significados. 

 Peça às crianças que desenhem, nos mesmos cartões, o significado de cada palavra. 

 Converse sobre seus desenhos e formule perguntas para guiá-las na construção de um 

significado para cada palavra. Escreva esses significados abaixo dos desenhos. 

 Organize os cartões numa caixa com separações para cada letra do alfabeto. 

 

 
Sapato-sapateiro-sapataria 
Flor- floreira- florista-floral 
Casa-casario-caseiro 
Marinho - marinheiro-mar-marítimo 
Avião-aviador-aviação 
Laranja-laranjal-laranjada 
Cozinha-cozinheiro-cozinhar 
Pastel-pasteleiro-pastelaria 
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ATIVIDADE 13: História de números 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a habilidade para resolver problemas matemáticos 

simples. 

RECURSOS: Cartões de cartolina de 20 x 15 centímetros com diferentes contextos: uma 

avenida com duas pistas, um bosque, uma granja, uma casa, o mar, uma caverna, uma 

árvore; Um recipiente plástico; vinte cubos pequenos de duas cores diferentes; um dado; 

cartas com os números de 0 a 10 e cartas com os sinais (+), (-) e (=). 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque os cubos de cores diferentes no recipiente; sobre a mesa tenha; um dado. 

Se aparecer o número 5, coloque cinco cubos e o cartão do 5 na sua frente e diga: 

Havia cinco anões que viviam felizes no bosque, eles trabalham  numa mina de 

ouro; porém um dia  aconteceu uma coisa extraordinária, voltando para 

encontraram... anões.  

 Detenha a narração da história e volte a jogar os dados. Se desta vez sair um diga: 

Caramba! Antes havia cinco anões e agora temos mais três; quantos temos no 

total? Coloque três cubos e o cartão correspondente à sua frente, junto com o 

anterior. 

 Permita que as crianças ajudem a pensar em diferentes maneiras de solucionar o 

problema: fazendo aproximações, contando, somando. 

 Após a demonstração, motive-as a narrar suas próprias histórias e a utilizar o dado, 

os cubos e os cartões. 

 

ATIVIDADE 14: O capitão pede 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a coordenação dos movimentos ao transportar objetos 

e recordar instruções complexas. 

RECURSOS: Objetivos leves, pesados, grandes e pequenos. 

DESCRIÇÃO: 

 Represente a atividade dizendo que vão brincar de Capitão pede, e que sendo você o  

líder, dará variar ordens que devem ser cumpridas. 

 Explique que as ordens incluem instruções de procurar e transportar objetos leves, 

pesados, grandes e pequenos para diferentes locais da sala de aula. 

 Peça às crianças que se coloque no extremo oposto da sala onde devem procurar os 

objetos. Formule a instrução motivando-as que a escutem atentamente. 

O jogador que primeiro completar todas as instruções passa a ser novo capitão. 

 Recorde que as instruções devem conter ordens para procurar e transportar objetos. 

 Eleve o nível de complexidade das instruções à medida que as crianças se familiarizem 

com o jogo. 
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ATIVIDADE 15: Figura Humana 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o autoconceito e o esquema corporal. 

RECURSOS: Desenhos da figura humana incompleta, somente com metade do eixo 

vertical, isso é, somente o lado esquerdo ou direito do corpo. 

DESCRIÇÃO: 

 Entregue às crianças um desenho da figura humana incompleta, somente com 

metade do eixo vertical, isso é, somente o lado esquerdo ou direto do corpo.  

 Peça às crianças que observem a figura e expressem o que acham que falta nela. 

 Motive-as a completá-la com lápis de cores. 

 Convide-as para desenharem detalhes do rosto e do corpo e colori-los depois. 

 

SEMANA 4 

ATIVIDADE 16: O palhaço saltitante 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Responder a situação de surpresa. 

RECURSOS: Uma mola comprida, uma meia ( de preferência branca), marcadores e um pote 

com tampa. 

DESCRIÇÃO: 

  Pinte na meia os olhos, a boca e o nariz do boneco. 

 Elabore uma caixa surpresa colocando a mola na meia e o conjunto dentro do pote. 

Feche hermeticamente a tampa fazendo com que a tampa exerça pressão sobre a 

mola. 

 Deixe as crianças processarem essa situação de surpresa e medo, para isso pode 

oferecer-lhes os materiais necessários para que elas mesmas construam o palhaço 

saltitante e brinquem depois com outras pessoas. 

 

ATIVIDADE 17: Criar a história ao contrário 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprender os antônimos de algumas palavras. 

RECURSOS: Histórias infantis tradicionais, papel de jornal e um marcador. 

DESCRIÇÃO: 

 Narre para as crianças uma história tradicional, por exemplo: Chapeuzinho Vermelho, 

Cachinhos Dourados, Os Três Porquinhos. 

 Logo após a narração peça às crianças que descrevam os personagens e citem as 

características de cada um. 

 Elabore uma lista com o que as crianças mencionarem. Se possível, faça um pequeno 

desenho junto a cada palavra. 
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 Leia as características de cada e estimule as crianças a pensarem em uma palavra com 

o significado contrário, escreva-a junto a seu antônimo. 

 Convide as crianças a criarem uma nova história, com as características contrárias de 

cada personagem. 

 
Chapeuzinho Vermelho             O contrário de Chapeuzinho 

Generosa                                           Egoísta 
Delicada                                             Rude 

Carinhosa                                          Grosseira 
Inquieta                                              Tranquila 

Bonita                                                 Feia 
Pequena                                             Grande 
Alegre                                                 Triste 

  

 

ATIVIDADE 18: Regando as plantas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Resolver um problema de várias formas. 

RECURSOS: Entorno, objetos e crianças. 

DESCRIÇÃO: 

 Pergunte as crianças: De quantas maneiras diferentes podemos pegar a água da 

torneira para regar as plantas do jardim? Permita a elas empregar sua imaginação e 

propor respostas convencionais (um sapato). 

Cada criança deve oferecer uma solução diferentes da do colega que falou antes dela. 

 Faça-as experimentar levando-as ao jardim, após todas terem expressando suas ideias. 

 Convide-as experimentar a desenhar sua experiência e compartilhá-la com seus 

colegas. 

 

ATIVIDADE 19: Corrida com blocos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordenar a corrida em diferentes direções com objetos nas mãos. 

RECURSOS: Uma pista com cerca de 25 metros de comprimento, giz, blocos de diferentes 

cores. 

DESCRIÇÃO: 

 Desenhe com giz a pista marcando as faixas, colocando na chegada quatro blocos de 

cores diferentes.  

 Proponha às crianças fazer uma corrida. Entregue a cada uma um bloco que 

corresponda à cor chegada. 

 Cuide para que as crianças e seus blocos estejam em faixas diferentes com relação às 

suas metas. 

 Explique que deverão correr na direção do bloco da sua cor e colocá-lo na cesta, e 

quem for o primeiro a fazê-lo ganhará a corrida. 
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ATIVIDADE 20: Meu retrato 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o autoconceito e o esquema corporal 

RECURSOS: Tiras de papelão, tesouras, marcadores, lápis de cores, lã de diferentes 

cores, cola e espelho. 

DESCRIÇÃO: 

 Recorte um papelão silhueta de rostos de crianças em tamanho natural. 

 Entregue às crianças um espelho de mão para que observem com atenção as 

feições de seus rostos: o formato dos olhos, as sobrancelhas, o tamanho dos cílios, 

o nariz, a boca, o queixo, as bochechas, a testa, etc. 

 Peça que fechem os seus olhos e percorram com suas mãos todas as partes do seu 

rosto: testa, sobrancelhas, olhos, bochechas, nariz, boca, queixo, orelhas, etc. 

 Sugira que depois façam os cabelos com lã. 

 

SEMANA 5 

ATIVIDADE 21: Esse é o cardápio do dia 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Tomar consciência da necessidade de alimentar-se bem, 

desenvolver a consciência da necessidade de selecionar nossos alimentos para cuidarmos da 

nossa saúde. 

RECURSOS: Três caixas de papelão ou bandejas, ilustrações de alimentos que comemos no 

café da manhã, almoço e jantar, papéis em branco, giz de cera e etiquetas com as palavras 

café da manhã, almoço e jantar. 

DESCRIÇÃO: 

 Cole as etiquetas em cada uma das caixas ou bandejas. 

 Mostre para as crianças as figuras e peça que as coloquem na caixa correspondente. 

 Peça-lhes que desenhem figuras com outros alimentos que elas consomem no café da 

manhã, almoço e jantar. 

verde 

vermelho 

azul 
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 Converse com elas sobre o valor nutritivo dos alimentos e a relação deles com a saúde 

física.  

 Apresente a pirâmide da classificação dos alimentos pelo seu valor nutricional e 

descreva qual deve ser a ingestão diária de carboidratos, proteínas, gorduras e minerais 

para assegurar a saúde e o crescimento das crianças. Elabore um cartão com uma 

fórmula sugerida o cartão. 

VARIAÇÃO: 

 Convide as crianças a brincar de restaurante, oferecendo os cardápios elaborados por 

elas. Estimule-as escrever ou desenhar uma carta com os diferentes pratos. 

 Sugira que elaborem um livro de receitas com os pratos preferidos dos seus cardápios. 

 

ATIVIDADE 22: Pedir emprestado ao vizinho 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fazer pares de cartas iguais. 

RECURCOS: Um maço de 32 cartas (8 cartas com seus naipes)  

DESCRIÇÃO: Nesse jogo podem participar de 2 a 4 jogadores. 

 Distribua sete cartas para cada jogador. As demais cartas devem ser colocadas no 

centro da mesa. 

 Sugira que cada jogador faça os pares que puder com as cartas que têm em mãos e os 

coloque na sua frente. O jogador que distribuiu as cartas começa a jogar pedindo uma 

carta de quem está a sua direita. Por exemplo, Maria diz: Por favor, João, tem um 

cinco? Se João tiver deve dá-lo, Maria deve dizer Obrigada!, e se com ela formar um 

novo par, deixe baixá-lo imediatamente; se João não tem um cinco, responde: Pesque!, 

então, Maria deve pegar uma carta do centro e o jogador seguinte continua. Ganha 

quem conseguir formar mais pares. 

 

ATIVIDADE 23: Contando ovos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a associação de número e quantidade. 

RECURSOS: Uma caixa de ovos vazia, doze ovos plásticos de brinquedo (daqueles que 

abrem no meio), um recipiente com objetos pequenos para contar (milho de pipoca, botões, 

pedrinhas coloridas) e um marcador. 

DESCRIÇÃO:  

 Numere cada ovo de 1 a 12. Em cada ovo escreva o número e desenhe o 

correspondente número de pontos. 

 Coloque na caixa de ovos o número de ovos de acordo com a habilidade de contar 

de cada criança. 

 Peça às crianças que coloquem dentro de cada ovo o número de botões ou fichas 

indicados no desenho. 

 Permita que verifiquem a quantidade de botões contando várias vezes. 
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 Deixe um ovo sem número para perguntar a elas: Quantos botões devemos colocar 

dentro desse ovo? As crianças não responderão, então você desenhará o zero 

nesse ovo. 

 

ATIVIDADE 24: A Barra 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o jogo dramatizado com elementos simples 

RECURSOS: Um cabo de vassoura ou elemento similar. 

DESCRIÇÃO: 

 Peça a dois voluntários que segurem a barra. 

 Represente para as crianças a maneira de passar sob a barra, sem tocá-la. Peça às 

crianças que inventem novas formas de passar por ela. 

 Explique a quem estiver sustentando a barra que, quando você disser Subir!, elas 

devem elevá-la o máximo possível, e quando disser Baixar!, devem descê-la até deixar 

um espaço que seja suficiente apenas para alguém se arrastar por baixo dela. 

 Para tornar o jogo mais emocionante, varia a sequência cada vez que passar outra 

criança. 

 

ATIVIDADE 25: Teatro de Sombras 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a expressão musical. 

RECURSOS: Um espaço escuro, um lençol branco, uma lanterna e música de diferentes tipos. 

DESCRIÇÃO: 

 Pendure o lençol nas bordas de uma porta larga ou entre duas paredes, como uma tela 

de cinema. Peça às crianças que se sentem de um lado; do outro lado deve sentar-se 

quem vai atuar, de tal forma que os primeiros vejam sua silhueta. Para conseguir esse 

efeito de sombra é que o lado do público permaneça na penumbra e, que no lado 

contrário haja uma luz que incida sobre o lençol. 

 Coloque música de diferentes tipos (valsa, tango, samba, etc.) para favorecer a 

expressão corporal. 

 Peça a quem está em cena para realizar os movimentos de um animal. As demais 

crianças deverão adivinhar qual animal está sendo representado. As crianças 

aplaudirão quando o ator tiver concluído a sua obra. 

 Para variar a atividade, peça a elas para representarem personagens dos contos de 

fadas. 
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SEMANA 6 

ATIVIDADE 26: Borboleta Vermelha ou Azul 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Pensar antes de tomar uma decisão. 

RECURSOS: Uma folha de 40x40 centímetros de papel, pincéis e tinta de cor amarela, azul, 

vermelha e laranja. 

DESCRIÇÃO: 

 Descrição a folha na metade, em seguida abra-a e pergunte às crianças: Com que 

cores gostariam de pintar o papel? 

 Molhe o pincel com a cor escolhida pelas crianças e mexa-o para que goteje sobre a 

linha da dobra da folha. 

 Pergunte novamente às crianças: Qual cor vamos usar agora? 

  Deixe que as crianças escolham a cor e o número de gotas que deixarão cair sobre a 

dobra da folha. 

 Dobre novamente a folha e espalhe a tinta, fazendo com os dedos uma leve pressão da 

dobra para fora. 

 Abra o papel e mostre às crianças a borboleta que se formou dentro. Mostre a elas o 

que acontece quando se mistura um tom frio (azul) com um quente (vermelho), dois 

tons quentes (vermelho e laranja) ou dois tons frios (verde e azul). 

VARIAÇÃO:  

 Podemos repetir o processo de tomada de decisão com diferentes técnicas de 

expressão plástica: pintura com cotonetes, barbantes, aquarelas, giz de cera, tintas, 

ou permitindo às crianças que decidam sobre a cor do papel, seu tamanho e tipo. 

 

ATIVIDADE 27: O que você acha que vai acontecer? 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Prever o desenlace final de uma história. 

RECURSOS: Crianças e histórias. 

DESCRIÇÃO:   

 Conte para as crianças uma história que elas não conhecem. Interrompa a narração 

justamente no momento mais emocionante da história, por exemplo, no caso de 

Peter Pan, quando capitão Gancho vai jogar Wendy e as crianças ao mar. 

 Convide as crianças a criar suas próprias versões e a desenhar no papel o que 

acontecerá a seguir. 

 Estimule-as a compartilhar seus desenhos com o grupo e a explicar suas previsões. 

 Continue lendo a história na sua original e peça às crianças que estabeleçam 

comparações entre essa e a versão que elas elaboraram. É importante que as 

crianças reconheçam e valorizem a sua capacidade criativa. 

 Narre uma e outra vez a história com os diferentes desenlaces propostos. 
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ATIVIDADE 28: Jogando o dado 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reforçar a noção de quantidade. 

RECURSOS: Caixa de papelão, de forma cúbica, de aproximadamente 15 centímetros de lado, 

uma cesta com cubos ou fichas coloridas. 

DESCRIÇÃO: 

 Transforme a caixa de papelão em um dado pintando nas suas faces os números de 1 a 

6. 

 Peça a uma criança jogar o dado e contar o número que saiu. Para cada ponto do dado 

deverá pegar um cubo ou ficha da cesta. 

As crianças podem colocar suas fichas em fileiras para formar uma cobra ou também 

empilhá-las a fazer uma torre muito alta. 

 Motive as crianças a contarem suas fichas em voz alta. 

VARIAÇÃO: 

 Desenhe um tabuleiro de cartolina com quadradinhos na sua parte periférica, como um 

tabuleiro de monopólio. Marque os pontos de partida e chegada.  

 Ensine a atividade jogando o dado e avançando com sua ficha. Por turnos, peça às 

crianças que façam o mesmo até chegarem à meta. 

 

ATIVIDADE 29: Abracadabra! 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a expressão corporal e a noção dos diferentes 

elementos da natureza. 

RECURSOS: Um palito de madeira, uma estrela feita de papel prateada e fita adesiva. 

DESCRIÇÃO:  

 Elabore uma varinha mágica a partir do palito de madeira e da estrela de papel. 

 Peça que as crianças formem um círculo. Explique a elas que você é o mago Mérlin e 

vai fazer um pouco de magia com a sua varinha. Diga a elas que a varinha tem o poder 

de transformar as crianças em animais. 

 Pergunte: O que você sentiria se fosse um animal como um urso, uma coruja, um 

cachorro ou um leão? Permita que as crianças respondam e reforce a ideia de que os 

animais sentem e se movimentam diferentemente dos seres humanos. 

 Movimente a varinha mágica e diga: Abracadabra, transformem-se em pássaros! 

 Todas as crianças imitam o voo dos pássaros. 

 Movimente novamente a varinha mágica e diga: Abracadabra, transformem-se em 

cachorros! 

 As crianças pulam como cães. 

 Após três vezes, o mago cede a varinha a uma das crianças para que ela dê as novas 

instruções.  

 Ao final da atividade pergunte: O que você sentiu sendo o animal que representava? 
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SEMANA 7 

ATIVIDADE 30: Que cheiro é esse? 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a percepção sensorial. 

RECURSOS: Uma bandeja, uma venda para os olhos e diversas frutas. 

DESCRIÇÃO: 

 Convite às crianças para brincar de Adivinhe que fruta é? Explique a elas que, para 

tornar a brincadeira mais divertida, o adivinhador deverá estar com os olhos vendados. 

 Vende os olhos de uma voluntária, corte as frutas e coloque-as na bandeja. 

 Permita que cheire uma fruta por vez; peça que ela a identifique. 

 Sugira que retire a venda e verifique em quantos casos acertou. 

 

VARIAÇÃO: 

 Também com os olhos vendados, podemos fazer com que as crianças apalpem ou 

saboreiem a fruta para que tentem adivinhar qual é. 

 

 

ATIVIDADE 31: Os quatro cantos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Estabelecer relações espaciais e desenvolver a habilidade para 

tomar decisões rapidamente. 

 

RECURSOS: Um espaço aberto de aproximadamente 10X8 metros. Um giz para marcar o 

espaço do jogo. 

 

DESCRIÇÃO: Esse é um jogo para cinco pessoas. 

 Marque os quatro cantos e o centro do espaço do jogo. 

 Explique para os jogadores que quatro deles devem ficar nos cantos e um no centro. 

Os jogadores devem correr para tentar trocar de canto enquanto o jogador do centro 

deve tentar alcançar um dos jogadores que estiverem livres. Quem ficar sem canto 

deverá ir para o centro do jogo. O objetivo é evitar ficar sem canto. 

 

B1                                                    B2 
 
 

X 
 

B3                                                    B4 
 

 

 

ATIVIDADE 32: Três pernas 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o equilíbrio do corpo 

 

RECURSOS: Cordas para amarrar os pés das crianças 
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DESCRIÇÃO: 

 Convide as crianças para formar pares para fazer uma corrida. 

 Junte as duas crianças amarrando a perna direita de uma à perna esquerda da outra. 

 Estabeleça um ponto de partida e um de chegada. 

 Explique a elas que devem tentar correr sem cair, equilibrando-se com os braços. 

 

 

ATIVIDADE 33: Meu retrato 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o autoconceito e o esquema corporal 

 

RECURSOS: Tirar de papelão, tesouras, lápis de cores, lã de diferentes cores, cola e espelho. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Recorte em papelão silhueta de rostos de crianças em tamanho natural. 

 Entregue às crianças um espelho de mão para que observem com atenção as feições 

de seus rostos: o formato dos olhos, as sobrancelhas, o tamanho dos cílios, o nariz, a 

boca, o queixo, as bochechas, a testa, etc. 

 Peça que fechem seus olhos e percorram com suas mãos todas as partes do seu rosto: 

testa, sobrancelhas, olhos, bochechas, nariz, boca, queixo, orelha, etc. 

 Sugira que depois façam os cabelos com lã. 

 

 

SEMANA 8 
 

ATIVIDADE 34: Roleta de números 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Estabelecer a relação entre o número e sua quantidade. 

 

RECURSOS: Cubos pequenos de diferentes cores, cartolina, papelão, dupla-face, tesoura, um 

percevejo, uma régua e marcadores. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Faça uma roleta de cartolina cortando um círculo de 15 centímetros de diâmetro e 

separando os espaços do um ao dez. Recorte um pedaço de papelão das mesmas 

dimensões para que sirva como base e cole-o na cartolina empregando a fita dupla-

face. 

 Recorte uma flecha de cartolina de 5 centímetros de comprimento. Prenda-a na roleta 

com um percevejo, introduzindo entre ambos um pedaço a mais de papelão, para 

facilitar o movimento de giro. 

 Entregue a cada criança um pedaço de cartolina com dez divisões. 

 

          

 

 

 Proponha no centro da mesa os cubos de madeira. 
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 Peça à criança da vez que gire a flecha e levante uma torre de cubos do tamanho do 

número marcado na roleta. Por exemplo, se na primeira vez a roleta marcar um três, a 

criança construirá uma torre de três elementos na primeira casa do seu tabuleiro. 

 No fim do jogo os tabuleiros são colocados um ao lado do outro, para comparar a altura 

das torres. 

 

 

ATIVIDADE 35: Diego disse 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Seguir instruções verbais complexas. 

 

RECURSOS: Lápis de cores, cadeiras, tesouras, folhas de papel colorido. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Represente a atividade sendo você o líder que dá instruções que devem ser seguidas, 

por exemplo: Diego disse, procure um lápis vermelho, coloque-o debaixo da cadeira 

azul e bata na porta três vezes. Os jogadores devem seguir as ordens somente quando 

o líder começa com as palavras Diego disse. A criança que errar e seguir as ordens que 

não começaram com essas palavras sai do jogo. 

Outra instrução que pode ser usada é: Diego disse, procure umas tesouras pequenas, 

recorte um círculo de papel amarelo e cole-o no papel rosa que está embaixo da mesa. 

 

 

ATIVIDADE 36: Pedro e o Lobo 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Estabelecer sequências temporais de uma história. 

RECURSOS: A música e a história de Pedro e o Lobo de S. Prokofiev. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Leia a história de Pedro e o Lobo. 

 Peça às crianças que identifiquem os personagens da história e desenhem em figuras 

aqueles que mais chamaram a sua atenção. 

 Toque a música de Pedro e o Lobo, motivando as crianças a prestarem atenção ao 

surgimento de cada um dos personagens. Faça-as atentar para levantar a figura do 

personagem que vá aparecendo. 

 Pergunte, em seguida, a ordem de aparição de cada um dos personagens. 

 Convide as crianças para conhecer diversos instrumentos da bandinha da escola e 

pergunte as crianças se há algum instrumento na bandinha que aparece na história. 

 Deixe que as crianças encenem a história.  

 

Livro: O Pedro e o Lobo e História Contada: Coleção Disquinho 

http://www.youtube.com/watch?v=vW9mZv8yqMU e 

http://www.youtube.com/watch?v=8ZqKWNyjuHE 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vW9mZv8yqMU
http://www.youtube.com/watch?v=8ZqKWNyjuHE
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