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INFORMAÇOES GERAIS DE 3 A 4 ANOS (Maternal II) 

 

A criança será carinhosa, simpática e voluntariosa, colaborará nas tarefas, aprenderá a esperar sua 

vez e se envolverá pouco a pouco com os jogos sociais e regrados.  

O início dos 3 anos caracteriza-se por um notável progresso na linguagem, tanto pela sua melhor 

pronúncia como pelo aumento do vocabulário, o que lhe permite manter conversações simples 

com amigos e familiares. Através do uso da linguagem trata, como indivíduo, de diferenciar-se 

dos demais. A criança fala muito consigo mesma, como se estivesse dirigindo-se a outra pessoa ou 

a uma amigo imaginário. Essa ação verbal, cognitiva e psicológica favorece a estruturação da 

personalidade. 

Nesse ano ganhará na sua capacidade de equilíbrio e coordenação de movimentos, tanto ao 

caminhar como ao correr e pular. Incorporará na sua caminhada o movimento ponta-calcanhar, 

com o que seu andar será semelhante ao de um adulto, sua corrida ganhará a destreza de fazer 

curvas fechadas e frear com maior precisão. Subirá em móveis e, de pequenas alturas, saltará. 

Dará mais significado a suas obras plásticas. Seu desenho do esboço humano se transformará de 

uma simples figura aos 36 meses, para uma forma mais elaborada aos 48 meses, atividade que 

reafirmará sua identidade corporal. Nesse período, aprenderá a fazer construções embasadas em 

modelos gráficos ou concretos, e seus desenhos e criações imitativas serão mais parecidas com a 

realidade. Participará, por períodos não muito prolongados, de brincadeiras em grupo, e sua 

autonomia continuará a consolidar-se. Irá ao banheiro sozinha, irá vestir-se sem auxílio e terá cada 

vez maior interesse em outras crianças.  

No cognitivo, a criança experimentará uma reorganização mental favorecida pelo 

desenvolvimento do pensamento simbólico. Surgirá o jogo verbalizado, dramatizado e de papéis, e 

sua fantasia no campo lúdico não terá limites.   
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DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

SEMANA 1: Para expressar carinho; Esse é o meu nome; Nominação de animais; A bola mágica; 

Coordenação das extremidades; Simulação e movimento; Desenho com giz molhado. 

 

SEMANA 2: Qualidade e valores dos outros; Adivinhações; Uma caixa para inventar; 

Caminhada, corrida e salto; Impressão em folhas. 

  

SEMANA 3: Palavras que expressam amor; Memórias de palavras; O que posso fazer?; 

Coordenação dos movimentos; Expressão facial; Colagem com sementes. 

 

SEMANA 4: Diferenciação de objetos; Imaginação, fantasia; Coordenação para a movimentação; 

Criação de formas geométricas com palitos e giz de cera. 

 

SEMANA 5: Jogo ao ar livre; Au-au, Miau-miau; O olfato; Sou um boneco de pano; Impressão 

de folhas. 

 

SEMANA 6: Jogos de monstros; O tato; Dramatização; Tinta invisível. 

 

SEMANA 7: Amigos dos monstros; Vocalização; O paladar; As plantas; Desenho de máscaras de 

animais. 

 

SEMANA 8: As bexigas; O trem das palavras; As cores; Expressão facial; Moldes de papelão. 

 

SEMANA 9: Ciranda da Ponte de Avignom; Brinquedos favoritos; O ouvido; Equilíbrio; 

Desenho com giz molhado. 

 

SEMANA 10: Jogos dos animaizinhos; Sequências; Dentro e fora; Equilibro sobre uma reta; 

Desenho com aquarela. 

 

SEMANA 11: Jogo da lojinha; Entrevista com um personagem famoso; Em frente e atrás; 

Movimento e estátua; Colagem com sementes. 

 

SEMANA 12: Jogo do carteiro; Narração de experiências vivenciadas; Quantidade; Simulação e 

movimento; Criação de formas geométricas com palitos de picolé e giz de cera. 

 

SEMANA 13: Obras de arte; Brinquedo preferido; Bolas de papel; Marcha Soldado; Meu 

desenho. 
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Distribuir essas atividades na rotina semanal de acordo com sua grade horária, lembrando 

que nas sextas-feiras são atividades de maior interesse da turma e/ou projetos do CEI. 

O interesse mostrado pela criança nessas atividades: uma atitude de desinteresse poderia 

significar que a atividade está fora da faixa etária, ou que ela já tem esse domínio e, 

portanto, não chama sua atenção. Repita as atividades nas quais a criança demonstra 

interesse, aumentando progressivamente seu nível de dificuldade. 

O facilitador deverá avaliar e conhecer as atitudes da criança frente às diferentes situações 

do jogo e da exploração: a maneira como observa e manuseia os brinquedos e materiais, seus 

gestos e expressões faciais, o tempo de atenção e concentração e seus resultados finais são 

indicadores dos seus interesses e capacidades. 

Recorde-se que o desenvolvimento infantil não é linear e, portanto, existem desníveis entre o 

progresso e a maturação de uma e outra área. 
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES MATERNAL II 

SEMANA 1 

ATIVIDADE 1: Para expressar carinho 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Descobrir diferentes maneiras de expressar afeto aos familiares e 
amigos. 

RECURSOS: Caixa de papelão e fichas ou cartões coloridos. 

DESCRIÇÃO: 

 Convide as crianças a formar pares com seus colegas. Peça que cada par segure nas 
duas mãos e olhem-se nos olhos. 

 Proponha às crianças que expressem afeto a seu colega com diferentes partes do corpo. 
Para cada expressão de afeto que descobrirem o par deverá tirar uma ficha da caixa 
(fazer a atividade por, aproximadamente, cinco minutos). 

 Peça que todos os pares se reúnam em um grande círculo e mostrem as expressões de 
afeto dizendo: Posso expressar afeto com as minhas mãos (com meus olhos, boca, 
nariz, etc.) desta forma.  

 Solicite que contem as fichas de cada par para saber quantas maneiras de expressar 
afeto elas descobriram. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: Esse é o meu nome 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconhecimento e valorização do próprio nome.  

RECURSOS: Papel sulfite, areia, cola, pincel grosso. 

DESCRIÇÃO: 

 Escreva o nome da criança em letras vazadas, antes de entregá-la. 

 Deixe-as comparar seus nomes escritos com os dos crachás. 

 Coletem areia e façam a peneiração juntos. 

 Acondicione a cola em pontinhos e ofereça pincel grosso para que a espalhem na folha, 
colocando na sequência a areia. 
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ATIVIDADE 3: Nominação de animais 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar o conhecimento dos nomes de animais de água, terra e do ar. 

RECURSOS: Figuras de animais da terra, água e ar. 

DESCRIÇÃO:  

 Faça um biombo de cartolina com ilustrações de água, terra e ar. 

 Peça a cada criança que observa as figuras, diga os nomes dos animais e coloque cada 
uma na categoria correspondente. 

 Solicite que nomeiem as características de cada animal, por exemplo, o elefante vive na 
terra e tem dentes de marfim; o tucano vive no ar e tem bico muito longo; o peixe tem 
escamas na água. 
 

 
ATIVIDADE 3’: Alimentação dos animais 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Diferenciar a alimentação dos animais e perceber o desenvolvimento 
das plantas. 
 
RECURSOS: Meia calça fina ou copo descartável, alpiste, terra ou serragem. 
 
DESCRIÇÃO: 

 Converse com as crianças sobre a alimentação dos animais da atividade anterior. 

 O alpiste é o alimento de passarinhos e com ele faremos uma experiência. 

 Desenhe um rosto no copo descartável e dentro dele coloque uma colher de sopa, 
aproximadamente, de alpiste e acrescente a terra ou serragem. 

 Regue a terra moderadamente todos os dias, até começar a crescer o cabelinho. 
 

      

 

ATIVIDADE 4: A Bola Imaginária 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o pensamento simbólico e a imaginação. 

RECURSOS: Um espaço aberto e crianças. 

DESCRIÇÃO:  

 Coloque as crianças em círculos e convide-as a adivinhar qual é o objeto imaginário com 
o qual você está brincando. 

 Faça os movimentos de quicar uma bola, chutá-la, girá-la no solo com as mãos, 
arremessá-la ao ar e agarrá-la, jogá-la para uma criança, jogá-la na parede e a agarrar. 
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Também pode percorrer a bola por todo seu corpo, passando-a pela cabeça, ombros, 
braços, peito, barriga e pernas. 

 Convide as crianças adivinharem do que se trata. Agora será a vez delas inventarem 
outros movimentos ou jogos com a bola imaginária. 

 Observe os movimentos e ações e faça perguntas sobre seu significado, estimulando 
dessa forma as crianças a darem respostas mais criativas. 

 

ATIVIDADE 5: Coordenação das extremidades 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a coordenação das extremidades superiores e inferiores. 

RECURSOS: Um espaço aberto, histórias de animais. 

DESCRIÇÃO:  

 Narre uma história de um animalzinho. 

 Convide as crianças a caminhar como ursos, cachorros, gatos e patos; a trotar como 
cavalos; a voar como pássaros e pular como sapos e coelhos. 

         

 

ATIVIDADE 6: Simulação e movimento 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o equilíbrio do corpo na posição estática e em 

movimento. 

RECURSOS: Música para acompanhar o movimento das crianças. 

DESCRIÇÃO:  

 Simule que está patinando com as crianças numa pista de gelo, deslizando e 
movimentando coordenadamente os braços e as pernas do mesmo lado do corpo. 

 Uma criança deverá ser o duende sapeca. Quando ela entrar em cena a música parará e 
todas as outras crianças deverão ficar quietas, como estátuas de gelo. O duende sapeca 
tocará nelas com sua varinha mágica e sairá, assim a música e a movimentação 
continuarão. 

 

ATIVIDADE 7: Desenho com giz molhado 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver as possibilidades de representação gráfica a partir de 
experiências relevantes. 

RECURSOS: Papel cartão preto, gizes de várias cores e água. 
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DESCRIÇÃO: 

 Converse com as crianças sobre a atividade anterior (Simulação e movimento). 
Motive as crianças e falarem sobre as diferentes estátuas que fizeram com seu corpo.  

 Solicite que desenhem as estátuas no papel cartão. 

 Represente a ação molhando o giz na água e desenhe com ele no papel cartão. Peça 
a elas que façam isso sozinhas. 

 Exponha os trabalhos numa parede para que as crianças os admirem.  
 

 

 

 

SEMANA 2 

ATIVIDADE 8: Qualidade e valores dos outros 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconhecer as qualidades e valores de outras pessoas que as 
agradam, e, ao mesmo tempo, que uma criança voluntária aprofunde sua imagem corporal e 
eleve sua autoestima. 

RECURSOS: Um papel, giz de cera e fita dupla face. 

DESCRIÇÃO: 

 Solicite que uma criança voluntariamente cole o papel na parede e desenhe a silhueta 
do seu corpo. 

 Diga à criança que se sente com o grupo e escreva seu nome com letras grandes. 

 Pergunte a ela do que mais gosta na criança representada no papel. Comece você 
dizendo: Eu gosto dos seus olhos (do seu sorriso, dos seus cabelos, sua forma de 
falar, seus jogos, etc.) Assegure-se de que todas as crianças do grupo participem e 
que os comentários sejam positivos. 

 Peça que pintem a silhueta (após terem concluídos a ciranda de opiniões). Para 
finalizar, pergunte à criança como se sente em relação ao que escutou. 
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ATIVIDADE 9: Adivinhações 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar a expressão oral através do jogo de adivinhações. Essa 

atividade desenvolve a habilidade de pensar nas características dos animais e realizar 
descrições. 

RECURSOS: Um espaço aberto. 

DESCRIÇÃO: 

 Solicite às crianças que se sentem no chão formando um círculo. Inclua-se também 
no grupo. 

 Diga algumas adivinhações sobre animais. 

 Você pode enriquecer essa atividade mostrando a elas figuras com vários animais, 
entre eles, os das adivinhações, permitindo a elas observar e ajudar umas as outras 
a encontrar a resposta correta. 

 Proponha que cada uma invente uma adivinhação sobre seu animal favorito. 

 

Exemplo: 

No campo me criei 
Berrando como louca;  
Hoje amarram meus pés e mãos 
Para tirar a minha roupa. (a ovelha)  
 
Corro, galopo e caminho 
Você pode me montar 
Se você tiver uma charrete 
Posso te puxar. ( o cavalo) 

 
O que é, o que é, 
Tem oito patas 
E anda de lado? (o carangueijo) 
 
Sou um animalzinho verde 
Que fala, que canta 
 E que grita. (o papagaio)

 
 

 
ATIVIDADE 10: Uma caixa para inventar 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o pensamento simbólico e a imaginação. 

 
RECURSOS: Caixa de papelão 
 
DESCRIÇÃO: 

 Forme com as crianças um círculo e se posicione no centro. Mostre a caixa e 
diga a elas que tem muitas ideias para brincar com ela. 
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 Dramatize com elas diferentes situações da vida cotidiana. Motive as crianças 
a descreverem com palavras as ações você realiza. 

 Peça às crianças que passem uma a uma ao centro do círculo e que 
dramatizem uma nova ação. 

Exemplo: Assistir televisão, cozinhar, comer, carrinho entre outras. 
 

 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE 11: Caminhada, corrida e salto. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a coordenação através da imitação. 
  

RECURSOS: Um espaço aberto e crianças. 
 

DESCRIÇÃO: 

 Forme fila com as crianças simulando um trem e peça que imitem todos os 
movimentos que você faz.  
 

Outros tipos de movimentos: 

 
Caminhada coordenando braços com a perna contrária. 
Caminhada com os braços e pernas do mesmo lado. 
Caminhada erguendo os joelhos. 
Caminhada com as pernas para fora. 
Caminhada para trás. 
Caminhada com os braços para cima, com os braços abertos e com as mãos na 
cintura. 
Pulos balançando os braços para frente e para trás. 
Pulo alternando os pés. 
Pulo e caminhada na ponta dos pés. 
 
 
 

 
ATIVIDADE 12: Impressão de folhas 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a força no traço e a coordenação viso motora. 

 
DESCRIÇÃO: 

 Recolha com as crianças folhas secas de diferentes formatos e tamanhos e 
aguarde-as por ao menos dois dias entre as folhas de um livro grosso. 
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 Coloque uma folhinha seca debaixo do papel carbono e passe com força o 
lápis de cera sobre o local onde se encontra. Se você pinta com força a folha 
vai se formando no papel carbono como numa impressão. 

 Faça o mesmo processo com diferentes folhas e cores, até que o papel esteja 
preenchido com formas. 

 

 

 

SEMANA 3 

ATIVIDADE 13: Palavras que expressam amor 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Descobrir diferentes formas para expressar empatia e 

afeto. 

RECURSOS: Fita adesiva 

DESCRIÇÃO:  

 Leia a história Pobrezinha da Ana. Substituindo o nome Ana pelo de uma 

criança voluntária. 

 Peça a uma criança, enquanto a história é lida, que vá colando fita adesiva na 
parte do corpo da criança voluntária, que, segundo a história, estiver 
machucada. 

 Peça às crianças que, cada vez que se cole a fita numa parte do corpo, 
expressem sentimentos de amor à criança machucada: Que palavras podemos 
dizer a ela para que sare rápido? 

 

 
Ana acordou essa manhã, levantou-se da cama e quando foi colocar o tênis, 
seu pé caiu. Pobrezinha da Ana. 
Foi ao banheiro para pentear seu cabelo e seu braço caiu. Pobrezinha da 
Ana. 
Ana foi até a cozinha para tomar o café, mas quando levantou a colher seus 
dedos caíram. Pobrezinha da Ana. 
Continua com outras cenas... 
 

ATIVIDADE 14: Memória de palavras 
  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprender verbos que se referem ao movimento dos 

animais. 

RECURSOS: Cartões de animais, revistas, figuras, tesouras, lápis de cores e cola. 

DESCRIÇÃO: 
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 Elabore dois cartões do mesmo animal (desenhe ou cole um recorte), um em 
posição estática e outro em movimento. No primeiro escreva o nome do 
animal e no segundo o verbo. 

 Coloque os cartões misturados, com a figura virada para baixo. Convide as 
crianças a encontrar os pares de cada cartão. Quando tiverem encontrado o 
par devem dizer o nome do animal e da ação correspondente. O facilitador 
deve representar a ação. 

 
 

     

       

    

      

 

 

ATIVIDADE 15: O que posso fazer? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a habilidade de idealizar soluções para 
problemas simples, sem a necessidade do mecanismo de tentativa e erro. 

RECURSOS: Histórias, folhas e lápis de cores. 
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DESCRIÇÃO: 

 Narre como numa história uma situação do dia-a-dia que encerre um problema 
que deve ser resolvido. Convide as crianças a pensar em várias soluções para 
o problema colocado. 

 Complemente essa atividade pedindo a elas que façam um desenho sobre a 
narrativa. 

 Motive as crianças a que imaginem a situação e a partir dela proponham 
soluções. 

 Repita as respostas e peça às crianças que escolham aquela que acreditam 
que sejam a melhor solução. 

Situação 1 

Imaginem que outro dia fui ao mercado comprar leite, pão e manteiga, e no 
momento em que ia pagar, dei-me conta de que o dinheiro não era suficiente. O 
caixa ficou me olhando assim (imitar o rosto): O que vocês acham que eu poderia 
fazer? 

Situação 2 

Outro dia sai de casa e esqueci a mochila. Voltei para buscá-la, mas quando 
cheguei a casa dei-me conta de que não tinha chave. O que vocês acham que eu 
poderia fazer para entrar em casa? 

 

ATIVIDADE 16: Coordenação dos movimentos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordenar os movimentos de arrasto e da corrida com os 
braços.  

RECURSOS: Um espaço aberto, a história A lagarta faminta de Eric Carle (Philomel 

Books, 1969). 

DESCRIÇÃO:  

 Conte a história A lagarta faminta. 

 Converse com as crianças sobre as lagartas e as borboletas. 

 Convide as crianças a deitar-se e imitar a maneira como as lagartas se 
arrastam de folha em folha para alimentar-se. Coloque uma música clássica 
para acompanhar seus movimentos. 

 Peça que formem com seu corpo um casulo e que descansem nele, até se 
transformarem em formosas borboletas. 

 Peça que voem e pousem sobre uma flor. 

          

 

ATIVIDADE 17: Expressão Facial 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Exercitar o andar na ponta dos pés e a expressão facial 
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RECURSOS: Crianças 

DESCRIÇÃO: 

 Peça às crianças que imitem um rato que procura comida e que mexe seus 
bigodes e nariz para cheirá-la. Recorde a elas que devem ter muito cuidado 
com os gatos. 

 Estimule-as cantando esta canção: 

 
Num armário, 
Um ratinho entrou. 
Procurava queijinhos, 
Doces e bombons. 
 

                                       De repente a porta se fechou, 
                                                            O vento a bateu,  (aplausos) 
                                                             E o ratinho guloso trancado ficou. 
 

Procurava uma saída,                                         
Arranhava a portinha, roc, roc, roc,   
Mas ficou com sono e  
Foi cochilar,                                                          
Mas ficou com sono e  
Foi cochilar. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ATIVIDADE 18: Colagem com sementes  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a representação gráfica a partir do uso de 
elementos da natureza. 

RECURSOS: Sementes de diferentes tipos: milho, lentilhas, feijões, melancia, maçã e 

laranja; cola e cartolina. 

DESCRIÇÃO:  

 Peça às crianças que utilizem a cola para desenhar caminhos, e coloquem as 
sementes sobre eles. Explique que esses são os caminhos que a ratinha 
percorreu procurando comida. 
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MOSTRE QUAIS OS CAMINHOS QUE A RATINHA PERCORREU PARA 
PROCURAR COMIDA. 
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SEMANA 4 

ATIVIDADE 19: Diferenciação de objetos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a compreensão do significado das palavras de 
acordo com o contexto. 

RECURSOS: Toalha e vários objetos (utensílios de cozinha – materiais escolares), 

cinco objetos que devem pertencer a um mesmo grupo e um que pertence a um grupo 
diferente. 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque os objetos sobre a toalha para que a criança identifique aquele que 
não pertence ao grupo. 

 Peça que nomeie cada objeto e diga para que serve e como é utilizado. 
Quando o tiver identificado, pergunte por que pertence a outra categoria. 

 

ATIVIDADE 20: Imaginação, fantasia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o pensamento simbólico e a imaginação. 

RECURSOS: Histórias 

DESCRIÇÃO: 

 Conte a história Fantandú de Helme (Grupo Editorial Norma, Barcelona, 1992). 
Durante a leitura da história peça às crianças que fechem os olhos e imaginem 
as situações propostas. A seguir apresentamos cenas da história: 

 Proponha às crianças que digam novas situações depois leitura. 
 

 
Fantasia e Fantadú, feche os olhos. 

Imagine que você é a música, e que a orquestra inteira e também o regente... 
 

Fantasia e Fantadú, feche os olhos. 
Imagine que você é um telefone e que vive muito sozinho numa casinha. Qualquer 
telefonema produz uma enorme alegria. 
 

Fantasia e Fantadú, feche os olhos. 
Imagine que você é a perna de uma mesa e que não pode inclinar-se, nem tremer, 
mas somente ficar imóvel. E assim dia e noite por anos. Talvez possa conversar com 
o cachorro, porém jamais verá a comida que põem sobre a mesa. Imagine. 

 
Fantasia e Fantadú, feche os olhos. 

Imagine que você é um cachorro. Seus amigos são cachorros vizinhos e seus 
inimigos os carteiros e os gatos. E quando uma pulga pica você atrás da orelha, você 
tem de se coçar com a pata. 
 

 

ATIVIDADE 21: Coordenação para a movimentação 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a coordenação para movimentar-se no espaço 
sem chocar-se contra os objetos. 
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RECURSOS: Giz, brinquedos de diferentes tamanhos. 

DESCRIÇÃO: 

 Utilize um giz para desenhar no chão caminho em zigue-zague, oblíquos, retos 
e circulares. 

 Coloque obstáculos ao longo do caminho, como mesas para passar por baixo, 
cadeiras para esquivar, brinquedos e caixas para pular por cima e bambolês 
para pular dentro e fora. Explique que devem percorrer a trilha o mais rápido 
possível e que ninguém deve sair dela. 

 Acompanhe essa atividade com música. 

 

ATIVIDADE 22: Criação de formas geométricas com palitos de picolés e giz de cera 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a representação gráfica e as representações 
geográficas. 

RECURSOS: Folhas de papel, cola, palitos de picolé e gizes de ceras. 

DESCRIÇÃO: 

 Exemplifique para as crianças a construção de um quadrado e um triângulo 
empregando palitos de picolé. 

 Motive as crianças para a construção dessas figuras ou outras figuras 
geométricas. Peça que colem sobre o papel as figuras que vão sendo criadas. 

 Convide-as a colorir o interior das figuras. 

      

 

 

 SEMANA 5 

ATIVIDADE 23: Jogo ao ar livre 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Experimentar através do jogo com emoções de alegria, 
medo e surpresa. 

RECURSOS: Espaço aberto e crianças 

DESCRIÇÃO: 

 Forme um círculo enquanto todos caminham em círculos: 
Brinquemos na floresta enquanto Seu Lobo não vem, se o lobo aparecer, 
inteiros irá nos comer, o que está fazendo, Lobinho? 
O jogador que faz às vezes do lobo responde: 
- Estou levantando da cama. 
O grupo continua cantando até que finalmente o lobo esteja pronto e saia para 
perseguir as crianças. 
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 Ajude as crianças que não aproveitam o jogo por angústia ou medo fazendo-o 
observar as reações dos seus colegas que desfrutam da situação lúdica. 

 Proponha outros jogos: A galinha cega 
 

 
A GALINHA CEGA 

 
DESCRIÇÃO: 
 

 Peça às crianças que façam uma ciranda e cantem uma canção. Uma criança 
permanece no centro do círculo, com os olhos vendados, fazendo a galinha 
cega. 

 Solicite que, quando as crianças pararem de cantar e se movimentar, a 
galinha cega caminhe na direção delas e pegue alguém do grupo, para que 
passe a ocupar o seu lugar. 

 
 
 

  

ATIVIDADE 24: AU-AU, MIAU-MIAU 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Repetir sons onomatopeicos e produzi-los de forma 
adequada. 

RECURSOS: Figuras de diferentes animais coladas sobre uma cartolina branca, na 
parte posterior levarão escritas o som que o animal faz e o verbo que o descreve. 

DESCRIÇÃO:  

 Solicite às crianças que se sentem no chão, sentando-se com elas você 
também. Cantem a canção incorporando outros animais. 

 Complementar essa atividade com a número 3: Memória de palavras, para 
favorecer a construção de orações. As crianças deverão dizer: o cavalo 
relincha e trota. 

 
Eu não sei balir 
Mas escutem bem 
Eu posso sim falar. 
 
Às vezes, vezes gostaria 
De balir como esse carneirinho  
Que vi passar...           
 (Mostre o cartão do carneirinho para que as crianças digam: Beeeé-beeeé!)                                         
 
Eu não sei latir 
Mas escutem bem 
Eu posso sim falar. 
 
Às vezes, algumas vezes gostaria 
De latir como esse cachorrinho 
Que vi passar... 
(Mostre o cartão do cachorrinho para que as crianças digam: Au-au!) 
 
Gato – miar: miau! 
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Burro – zurrar: iiióóó! 
Galinha – cacareja: cocóri-có! 
Pintinho – piar: piu-piu! 
Lobo – uivar: auuú! 
Vaca – mugir: muuú! 
Leão – rugir: roarrr! 
 
 

 

ATIVIDADE 25: O olfato 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o sentido do olfato 

RECURSOS: Recipientes plásticos com diferentes infusões aromáticas: canela, cravo 
de cheiro, orégano, hortelã e camomila. 

DESCRIÇÃO: 

 Peça a uma criança que cheire cada um dos líquidos e sinta a diferença de 
aromas. Pergunte a ela qual é o cheiro que mais a agrada. 

 Nomeie cada uma das especiarias, mostre a ela as respectivas plantas e faça 
com que prove as respectivas plantas e faça com que prove as infusões. 

 

 ATIVIDADE 26: Sou um boneco de pano 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o trabalho em equipe e a confiança nos 

colegas. 

RECURSOS: Crianças e a música Boneco (CD Brincando de roda) 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque o CD e interprete a música com as crianças. 

 Peça às crianças que escolhem uma colega para jogar em parceria. Uma 
criança é o boneco de pano e o parceiro é o dono do boneco, que o segura 
para que o boneco não caia no chão. 

 Represente os movimentos do boneco fazendo gestos com o rosto e relaxando 
os músculos do pescoço, os braços, as pernas, a cabeça e o tronco. 

 O boneco tenta parar com apoio, mas se inclina. O colega deve estar atento 
para segurar o boneco e oferecer apoio. 
 

ATIVIDADE 27: Impressão de folhas 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a força no traço e a coordenação viso motora. 

 
DESCRIÇÃO: 

 Recolha com as crianças folhas secas de diferentes formatos e tamanhos e 
aguarde-as por ao menos dois dias entre as folhas de um livro grosso. 

 Coloque uma folhinha seca debaixo do papel carbono e passe com força o 
lápis de cera sobre o local onde se encontra. Se você pinta com força a folha 
vai se formando no papel carbono como numa impressão. 

 Faça o mesmo processo com diferentes folhas e cores, até que o papel esteja 
preenchido com formas. 
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SEMANA 6 
 
 

ATIVIDADE 28: Jogos de monstros 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Familiarizar a criança com situação que possam produzir 
algum medo. 

RECURSOS: Sacos ou capas de papel, lã, papel colorido, pedaços de tecido, cola, 
tesouras e um conto infantil onde apareçam monstros. 

DESCRIÇÃO: 

 Leia a história e pergunte: Como é o monstro? 

 Solicite às crianças que respondam à pergunta. Em seguida, cada uma elabora 
uma colagem da cara do monstro, empregando como base o saco de papel, 
fazendo neste os furos correspondentes aos olhos e à boca. 

 Peça às crianças que coloquem as máscaras e dramatizem os monstros. 

                

 

 

ATIVIDADE 29: O tato 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a percepção tátil 

RECURSOS: Lenços, objetos de vários tipos como carrinho, boneca, colher, toco de 
madeira, etc 
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DESCRIÇÃO: 

 Vende os olhos da criança e entregue a ela um objeto. Peça que o reconheça 
e, quando tiver feito isso, deixe que tire a venda para observá-lo. 

 Peça às crianças que troquem os objetos e realizem novamente a identificação 
deles. 

 Proponha uma variação dessa atividade: pedir à criança que toque o rosto de 
um colega para quem é. 
 

 

 

ATIVIDADE 30: Dramatização 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver jogo dramático com elementos simples. 

RECURSOS: Aparelho de CD e CD com valsas vienenses, lenço de seda, toalha 

usada como capa, coroa de papelão e um cartucho de jornal para representar reis e 
rainhas de contos de fadas. 

DESCRIÇÃO: 

 Leia uma história tradicional onde apareçam reis, rainhas, príncipes e 
princesas dançando. Uma dessas histórias é a da Cinderela. 

 Crie um ambiente adequado tocando música e inicie a atividade com frases 
como: Há muito, muito tempo, em um lugar distante, viviam um rei e uma 
rainha em um palácio de cristal... 

 Represente a forma de caminhar do rei e da rainha e convide as crianças a 
dançar com a música. Explique que quando a música parar todos se 
transformará em estátuas e quando ela voltar todos voltarão a ser de carne e 
osso e o baile continuará. 
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ATIVIDADE 31: Tinta invisível 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a força no traço com o lápis de cera. 

RECURSOS: Giz de cera branco, caixa de aquarela, pincel e cartolina. 

DESCRIÇÃO: 

 Proporcione para cada criança o giz cera branco e a cartolina. 

 Peça que façam linhas horizontais, verticais, oblíquas e circulares. 

 Explique que, para que a técnica surta efeito, é necessário assentar fortemente 
o giz de cera. 

 Convide-as a pintar empregando todas as cores aquarela. As linhas que na se 
viam com o branco ficarão visíveis no momento da passagem do pincel. 

 

SEMANA 7 

 

ATIVIDADE 32: Amigos dos monstros 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ensinar as crianças a enfrentar situações de medo 

RECURSOS: Monstros de brinquedos (fantoches) 

DESCRIÇÃO: 

 Faça essa atividade com um monstro de brinquedo, pode ser de fantoche. 

 Diga à criança que o monstro quer brincar de esconde-esconde. Cubra os 
olhos da criança, esconda-se com o boneco e faça ruídos suaves de monstro 
para dar pistas. Quando a criança a encontrar, surpreenda-se e ofereça a ela 
uma carícia. 

 

ATIVIDADE 33: Vocalização 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Melhorar a pronúncia das vogais. 

RECURSOS: Canções 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque as crianças em círculo. Primeiro cante toda a canção e, em seguida, 
repita-a verso a verso, para que a crianças aprendam enfatizando a pronúncia 
das vogais. 

 Mude as vogais empregando somente a A, E, I, O ou U. 

 
 
O sapo não lava o pé 
Não lava porque não quer 
Ele mora lá na lagoa 
Não lava o pé porque não quer 
Mas que chulé. 
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Com a vogal A 
 
A sapa na lava a pá 
Na lava parca na car 
Ala mara lá na lagaa 
Na lava pá parca na car 
Mas ca chalá 
 

 

ATIVIDADE 34: O paladar 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o sentido do paladar. 

RECURSOS: Ovo com sal, torta, batatas fritas, pipocas, gelatina, geleia, etc. 

DESCRIÇÃO: 

 Tenha os alimentos tampados para que as crianças não os vejam. 

 Proponha às crianças que vendem os olhos e saboreiem os alimentos que 
você lhes dará. 

 Peça que identifiquem e digam se são doces ou salgados. 

 Ofereça pedaços de diferentes frutas para que elas as identifiquem e digam se 
são ácidas ou doces. Pode dar a elas: limão, mamão, banana, laranja, maçã, 
abacaxi, etc. 

 Pode-se propor que classifiquem as frutas da mais ácida para a mais doce.  

              

 

ATIVIDADE 35: As plantas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a expressão corporal e o contato 

RECURSOS: CD com As Quatro Estações de Vivaldi 

DESCRIÇÃO: 

 Converse sobre as plantas e seu crescimento. Mencione que precisam da 
terra, ar, água e sol. Toque As Quatro Estações para criar o ambiente 
adequado. 

 Convide as crianças a se colocarem em posição fetal, escutar uma história e 
dramatizá-la com seu corpo. 

 Peça que expressem suas ideias e sentimentos: Como se sentiram como 
plantas? Que plantas eram? 
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Era uma vez uma semente que dormia tranquila debaixo da terra. Ali estava muito 
confortável e quentinha. Sentia como os raios do sol a tocavam e a forma como as 
gotas de chuva a acariciavam. Pouco a pouco, a água e o sol foram entrando no seu 
interior e a semente foi crescendo e inchando até que pequenas raízes começaram a 
sair do seu corpo; em seguida saiu um caule muito fino e folhas. A semente se 
converteu em uma planta que cresceu, e se balançava com o vento. Chegou à 
primavera e muitas flores brotaram dos seus ramos; em seguida chegou o outono, 
com fortes ventos, e a planta começou a perder uma a uma as suas folhas; até que 
finalmente chegou o inverno, a planta não resistiu ao frio e ficou novamente 
adormecida sob a terra. 
 

 

ATIVIDADE 36: Desenho de máscaras de animais 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a capacidade de representação gráfica. 

RECURSOS: Pratos de papelão, tesouras, pedaços de lã e lápis de cera. 

DESCRIÇÃO: 

 Convide as crianças a criar suas próprias máscaras para dramatizar a história 
do Ursinho Marrom. Cada uma deverá escolher um animal e decidir como 
desenhar os olhos, nariz, boca e orelhas. 

 Promova a dramatização da história após a confecção das máscaras. 

               

 

SEMANA 8 
 

ATIVIDADE 37: As bexigas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Enfrentar situações que a ajudem a desenvolver ou 

fortalecer sua coragem. 

RECURSOS: Bexigas de diferentes cores, infladas. 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque as bexigas no chão e dê a instrução: Vejamos o que acontece se 
sentarmos em cima das bexigas. Quando você arrebentar a primeira bexiga, 
destaque que foi divertido fazê-lo e convide as crianças a imitar a ação. 

 Diante dessa atividade algumas crianças poderão mostrar temor, enquanto 
outras a farão com a facilitadora represente previamente a ação e, se for o 
caso, deverá respeitar o desejo da criança de não estourar a bexiga. 

 



 26 
 

 

 

ATIVIDADE 38: O Trem das palavras 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer o desenvolvimento da consciência dos sons das 
palavras da linguagem oral. 

RECURSOS: Crianças e canções 

DESCRIÇÃO: 

 Organize as crianças num círculo para cantar a canção do trem. 

 Explique o procedimento: chamará uma a uma com a primeira sílaba dos seus 
nomes, quem for chamada deverá colocar-se de pé e juntar-se ao trem em 
movimento. 

 Dê um exemplo para que entendam. 

 Diga as duas primeiras sílabas do seu nome, se alguma criança não 
responder. Você pode variar o ritmo da canção e a marcha do trem para divertir 
as crianças. 

O trem sai 
Correndo pelo campo 
Quando chega, para 
Na frente da estação 
Piuiií! 
Que suba o passageiro  
Que o nome começa com MA 
 

Maria já subiu 
 Sai o trenzinho 

           Correndo pelo campo 
        Quando chega, para 
         Na frente da estação 

                                                         Piuiií! 
            Que suba o passageiro 

                      Que o nome começa com JO 
 

 

VARIAÇÃO: Música da Serpente, lembrando-se de falar a primeira sílaba do nome da 
criança ao chamá-la para compor a serpente. 

ATIVIDADE 39: As cores 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconhecer os objetos pelas suas cores. 

RECURSOS: História Ursinho Marrom, Ursinho Marrom de Eric Charle, objetos de 
diferentes cores que sejam familiares para as crianças e que estejam em diferentes 
locais da casa. 
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DESCRIÇÃO:  

 Narre à história Ursinho Marrom, Ursinho Marrom e convide as crianças a 
identifica objetos do entorno e dizer sua cor. Se você tiver um ursinho de 
pelúcia marrom, use-o para iniciar o jogo: 

 
Ursinho marrom, ursinho marrom, 
O que você vê?  
Vejo, vejo um pássaro vermelho 
Olhando para mim. 
 
(A facilitadora aponta com o dedo o pássaro vermelho de brinquedo que está em 
algum lugar da casa.)  
 
Pássaro vermelho, pássaro vermelho, 
O que você vê? 
Vejo, vejo um pato amarelo, 
Olhando para mim. 
 
(As crianças apontam com o dedo o pato amarelo.) 
 
Pato amarelo, pato amarelo, 
O que você vê?  
Vejo, vejo um sapo verde, 
Olhando para mim. 
 
(As crianças apontam com o dedo o sapo verde.) 
 
Sapo verde, sapo verde, 
O que você vê? 
Vejo, vejo um cavalo azul, 
Olhando para mim. 
 
(As crianças apontam com o dedo o cavalo azul.) 
 
Cavalo azul, cavalo azul, 
O que você vê?  
Vejo, vejo um cachorro branco, 
Olhando para mim. 
 
(As crianças apontam com o dedo o cachorro branco.) 
 

 

ATIVIDADE 40: Expressão facial 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Exercitar o andar na ponta dos pés e a expressão facial. 

RECURSOS: Crianças 

DESCRIÇÃO: 

 Peça às crianças que imitem um rato que procura comida e que mexe seus 
bigodes e nariz para cheirá-la. Recorde a elas que devem ter muito cuidado 
com os gatos. 

 Estimule-as cantando esta canção: 
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Num armário, 
Um ratinho entrou. 
Procurava queijinhos,  
Doces e bombons. 
 

De repente a porta se fechou, 
                                            O vento a bateu, (aplausos) 

      E o ratinho guloso trancado ficou. 
 

Procurava uma saída,  
Arranhava a portinha, roc, roc, roc, 
Mas ficou com sono e 
Foi cochilar, 
Mas ficou com sono e 
Foi cochilar. 
 

 

ATIVIDADE 41: Moldes de papelão 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a preensão do lápis de cera. 

RECURSOS: Papelão grosso, papel, lápis de cera e tesouras. 

DESCRIÇÃO: 

 Utilize o papelão para elaborar moldes de triângulos, círculos e quadrados de 
diferentes tamanhos. 

 Motive as crianças a utilizarem os moldes para desenhar suas bordas no papel. 
Em seguida peça que pintem o interior das figuras. 

 

 

SEMANA 9 

ATIVIDADE 42: Ciranda da Ponte de Avignon 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Atingir a interação com seus iguais em uma situação lúdica. 

RECURSOS: Espaço aberto e criança 

DESCRIÇÃO: 

 Forme um círculo com as crianças de mãos dadas. Cante a canção Sobre a 
Ponte de Avignon, realizando os movimentos descritos na canção. 
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 Motive as crianças a formarem pares e com esses parceiros inventar novos 
movimentos. 

 Explique que quando você der o sinal todos deverão mudar de parceiros e 
inventar novos movimentos. 

 
Lá na Ponte de Avignon, 

Todo mundo canta, 
Lá na Ponte de Avignon, 

Todo mundo dança! 
 

As lavadeiras fazem assim, 
As lavadeiras fazem assim, 

Assim, assim, 
Assim, assim 

 
Lá na Ponte de Avignon, 

Todo mundo canta, 
Lá na Ponte de Avignon, 

Todo mundo dança! 
 

Os carpinteiros fazem assim, 
Os carpinteiros fazem assim, 

Assim, assim, 
Assim, assim 

 
As costureiras... 
Os doceiros... 

Os bombeiros... 
As professoras... 

Os carteiros... 

 

ATIVIDADE 43: Brinquedos Favoritos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer a comunicação verbal entre os parceiros. 

RECURSOS: Brinquedos de diferentes tipos (tranquilos, de movimento, de montar e 
de dramatização) e quatro aros ou cordas. 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque os aros no chão e dentro deles os brinquedos agrupamentos 
conforme suas categorias. 

 Convide as crianças a formarem um círculo em volta dos aros e peça que 
contem quais são seus brinquedos favoritos, do que gostam de brincar com 
ele, como e com quem brincam. A atitude do facilitador e dos seus parceiros de 
escutar atentamente é fundamental para atingir bons resultados nessa 
atividade. 
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COLAR XEROX 

ATIVIDADE 44: O ouvido 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a discriminação auditiva 

RECURSOS: Um espaço aberto e crianças 

DESCRIÇÃO: 

 Forme um círculo com as crianças e peça a um voluntário que tampe os olhos 
para que adivinhe de quem é a voz do colega que fala. Quem fala deve fazê-lo 
no seu tom normal e voz. Quando seu colega o identificar, ela tem que tapar os 
olhos para adivinhar.  

 Grave o jogo espontâneo de várias crianças e utilize a gravação para que elas 
identifiquem de quem são as vozes.  

 

 

ATIVIDADE 45: Equilíbrio 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o balanço corporal na posição estática. 

RECURSOS: Espelho de parede no qual as crianças possam se ver refletidas.  

DESCRIÇÃO: 

 Peça às crianças que se coloquem em frente ao espelho. Aconselhe que elas o 
olhem fixamente para facilitar que mantenham o equilíbrio. 

 Lei a história Fantadu e convide as crianças a representar com seu corpo 
algumas das imagens que a história narra:  
 

 
Fantasia, Fantadu, imagine que você é uma perna de uma mesa e que está parado 
sem poder se mover. 
 
Imagine que você é uma grande árvore de maçãs, que pode se balançar ao vento, 
porém não pode sair do lugar. 
 
Imagine que você é um poste de luz e que pode observar as pessoas e carros que 
passam por perto. Você não pode se movimentar, tem que ficar firme. 
 
Imagine agora que você é um flamingo, que está parado em frente a um lago 
tomando água. 
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SEMANA 10 
 

ATIVIDADE 46: Jogo dos animaizinhos 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Interagir ludicamente entre as crianças para estabelecer 

novas amizades e, ao mesmo tempo, desenvolver a agilidade motora e a linguagem. 

RECURSOS: Espaço aberto, vários grupos de três crianças: duas delas dão-se as 
mãos e a terceira é o coelhinho que fica dentro da casa (entre as duas crianças). 

DESCRIÇÃO: 

 Dê a ordem: Coelhinho sai da casa! As crianças que estão dentro devem sair 
correndo para procurar outra casa onde entrar. Sempre deve ficar uma criança 
sozinha, para que ela repita a instrução. Assim o jogo continua até que todas 
as crianças visitem as diferentes casas. 

 Apresentem uma variação desse jogo. O coelhinho que entram em uma casa 
nova devem ser interrogados pelos seus ocupantes: Qual é o seu nome? Qual 
a sua cor favorita? Onde você mora? Do que você gosta de brincar? No final 
do jogo as crianças se sentam em um grande círculo e socializam as coisas 
novas que aprenderam dos seus colegas. 

 

ATIVIDADE 47: Sequências 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar a expressão oral e desenvolver o pensamento 
lógico. 

RECURSOS: Cartões com figuras de ações do dia-a-dia. 

DESCRIÇÃO: 

 Elabore cartões com figuras de diferentes ações do dia-a-dia. 

 Coloque os cartões aleatoriamente sobre uma mesa e a criança a pensar na 
ordem na qual ela realiza essas ações. Dê a ela tempo suficiente para refletir 
sobre a ordem das figuras. 

 Uma vez organizados os cartões, peça-lhe que descreva cada ação, quando a 
realiza, onde e de que forma. Estas perguntas têm como objetivo favorecer a 
expressão oral. 

 Organize uma sequência. 

 Pergunte por que ela segue essa ordem. Estas perguntas têm como objetivo 
favorecer o desenvolvimento do pensamento lógico. 
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ATIVIDADE 48: Dentro e fora 

OBJETICO ESPECÍFICO: Explorar com objetos as relações espaciais. 

RECURSOS: Um espaço aberto, bambolê, corda, folha de jornal, lenço grande, um 

quadrado grande no chão. 

DESCRIÇÃO:  

 Dê a cada criança um bambolê para que explorem as possibilidades de 
movimento do aro. 

 Convide-as a imaginar situações com o bambolê: Imaginemos que somos 
coelhos e os bambolês são nossa toca. De noite ficamos dentro dela e de dia 
saímos para procurar comida e ficamos fora. De repente vem um lobo feroz (o 
facilitador finge ser o lobo) e todos os coelhos correm para dentro das suas 
tocas. Quando o lobo vai embora saem delas e brincam alegremente. 

 Proponha diferentes situações para que as crianças experimentem o dentro e o 
fora do bambolê. Para consolidar essa noção espacial é recomendável realizar 
a mesma brincadeira com a corda, com uma folha de jornal, com um lenço 
grande, ou com um quadrado desenhado no chão. 

 Solicite às crianças que coloquem botões dentro e fora de um pote, bolas de 
gude dentro e fora da caixa, ou guardem e tirem objetos de um saco. 

 

ATIVIDADE 49: Equilibro sobre uma reta  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o equilíbrio sobre uma linha reta 

RECURSOS: Giz, corda e livros. 

DESCRIÇÃO: 

 Compartilhe com as crianças experiências sobre os equilibristas do circo e as 
práticas que esses fazem para desenvolver a habilidade de caminhar sobre a 
corda. 

 Realize exercícios de caminhar para frente com um livro sobre a cabeça. 
Aconselhe-as a que fixem o olhar em um ponto. 

 Proponha que caminhem sobre uma linha reta feita com giz e sobre uma tábua 
que repousa no chão. Mais adiante, e criando no ambiente uma aura de 
suspense, desafie-as a caminhar sobre uma corda estendida e amarrada pelas 
extremidades. 

 Peça a elas que inventem e executem diferentes atividades de equilíbrio. 

 

ATIVIDADE 50: Desenho com aquarelas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o manejo do pincel e o uso das cores. 

RECURSOS: Aquarelas, pincéis, esponjas, bandeja com água. 

DESCRIÇÃO: 

 Mergulhe a cartolina na água da bandeja e coloque-a sobre uma mesa. Utilize 
a esponja para estender bem a cartolina, tirar o excesso de água e eliminar as 
bolhas de ar. 

 Pegue com um pincel uma cor e espalhe-a generosamente sobre a superfície 
molhada. Em seguida utilize outra cor e observe como essa se dissipa e a 
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mistura com as outras. Mostre para as crianças essas técnicas e depois deixe-
as trabalhar sozinhas. 

 Na primeira tentativa não aconselhável explorar mais de duas cores. Enquanto 
realiza essa atividade narre histórias sobre as cores e introduza a 
representação de figuras com árvores, sol, florestas e mares. 

 Seque os trabalhos ao sol. 
 
 
 

SEMANA 11 
 
 

ATIVIDADE 51: Jogo da Lojinha 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver habilidades sociais e representativas ou de 

dramatização. 
 
RECURSOS: Caixas vazias de leite, caixa de ovo, margarina, sucos, iogurte, 
produtos de limpeza, embalagem de sabonete, xampu, hidratante etc. 
 
DESCRIÇÃO: 

 Convide as crianças para brincar de loja. Peça que organizem as caixinhas 
de acordo com o tipo de produto a que pertencem e coloquem-nas numa 
estante. 

 Estimule que as crianças sugiram ideias e iniciativas para arrumar a loja da 
maneira mais real possível. 

 Distribua para cada criança pedaços de papel e lápis de cera e peça que 
definam os preços dos produtos e os escrevam nas caixinhas. 

 Prepare, com a ajuda das crianças, a caixa registradora (caixa de papelão 
com botões e uma gavetinha para o dinheirinho). 

 Pergunte às crianças: Quem vai ser o vendedor e quem serão os 

compradores?  
 
 

 
ATIVIDADE 52: Entrevista com um personagem famoso 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a expressão oral e a imaginação. 
 
RECURSOS: Histórias, fantoches, cartolina, palitos de picolé, cola e lã. 
 
DESCRIÇÃO: 

 Elabore os fantoches: pinte os rosto de cada personagem sobre círculos de 
cartolina e cole-os nos palitos de picolés. Faça o cabelo com lã, coloque as 
orelhas os chapéus. 

 Selecione cuidadosamente uma história e elabore ou procure fantoches dos 
personagens principais.  

 Leia a história para as crianças que decidam quem querem convidar, após 
concluir a história. 

 Use o fantoche do personagem escolhido e converse com as crianças. Peça a 
elas que façam perguntas. Estimule-as a fazer perguntas sobre sua família, o 
lugar onde mora, o que gosta de fazer e por que fez isso ou aquilo na história. 
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ATIVIDADE 53: Em frente e atrás 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver relações espaciais através da manipulação de 

objetos.  
 
RECURSOS: Jogos de blocos de montar ou blocos de madeira ou legos. 
 
DESCRIÇÃO: 

 Peça a uma criança que construa sua casa empregando um jogo de blocos de 
madeira ou legos. 

 Pegue um boneco de plástico e coloque-o em diferentes posições com relação 
à casa: em frente, atrás e dentro. Exemplifique a situação perguntando: Onde 
está o boneco?  

 Passa-se a vez a uma criança; motive as demais a dizerem a localização do 
boneco. 

 Realize outras atividades: parar em frente e atrás de uma cadeira, uma mesa 
ou um objeto ou colocar um lenço, uma bola ou um aro em frente e atrás de 
nós. 
 
 

ATIVIDADE 54: Movimento e estátua 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordenar a posição estática com o movimento. 
 
RECURSOS: Um espaço aberto, apito, bambolê. 
 
DESCRIÇÃO: 

 Convide as crianças a brincar de guarda de trânsito. Represente os 
movimentos de permitir a passagem e parar os carros. Use o apito para 
acompanhar os sinais de pare e siga. 

 Forme um círculo com as crianças e peça que uma a uma passem através de 
um bambolê. Explique que devem estar atentas aos sinais do policial, já que 
ele tem a autoridade para permitir a passagem ou não: Quando ele apitar 
uma vez, todos os carros deverão parar, e quando o fizer duas vezes a 
circulação recomeçará. 
 
 

ATIVIDADE 55:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Diferenciar os ritmos das músicas 

RECURSOS: CD com músicas calmas e músicas agitadas. 

DESCRIÇÃO:  

 Mostre às crianças a diferença entre uma música calma e uma agita. 

 Peça para as crianças deitarem de olhos fechados e então reproduza um 
pouco da música calma e depois da agita. 

 Peça para se levantarem e andarem no ritmo da música. 

 Proponham que escolham o tipo de música que preferem e formem dois 
grupos para fazer o registro na folha. 

 Ofereça um pedaço de papel bem grande para que juntos façam um desenho 
ouvindo o tipo preferido de música. 
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Variações: Esteja sempre atenta aos sons que nos rodeiam e aguce nas crianças 
esse sentido, o que pode ser feito quando passa um avião no céu, a buzina de um 
carro, o trovão, os pássaros, os cachorros e outros animais. Chame a atenção das 
crianças para a diversidade de sons sempre que possível. 

 
 
 

 

SEMANA 12 

ATIVIDADE 56: Jogo do carteiro 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprender os nomes dos seus colegas de jogo. 

RECURSOS: Crianças e envelopes. 

DESCRIÇÃO: 

 Organize as crianças em um círculo e convide para brincarem de 
carteiro. 

 Mostre os movimentos que acompanham a canção, caminhando no 
ritmo com um envelope na mão em volta do círculo das crianças. 
Entregue o envelope à criança nomeada e ensine a ação 
correspondente. 
 

O carteiro vem vindo, já estou ouvindo por ali, 
Traz uma carta para você e para mim, 
 
Traz uma cara para o ... Joãozinho,                             
E na carta diz que ... pule três vezes. 
 
 
A criança que é nomeada faz o papel de carteiro e escolhe 
Outro colega com sua respectiva ação. 
 
 
O carteiro vem vindo, já estou ouvindo por ali, 
Traz uma carta para você e para mim,  
Traz uma cara para a ... Maria,                                                  
E na carta diz que... aplauda duas vezes. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATIVIDADE 57: Narração de experiências vivenciadas 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Expressar uma experiência recente através de desenhos e 
palavras. 
 
RECURSOS: Papel e gizes de ceras. 
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DESCRIÇÃO: 

 Realize essa atividade a partir de uma visita a um parque, praça ou zoológico. 

 Peça às crianças que desenhem o que mais as impressionou na visita 
realizada. 

 Exponha seus desenhos numa parede e peça-lhes que narrem suas 
experiências a partir dos desenhos. 
 
 

ATIVIDADE 58: Quantidade 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer o desenvolvimento das relações quantitativas. 
 
RECURSOS: Lâminas plásticas de cores diferentes, clipes, fita adesiva, balde com 
água e uma vara de pescar feita com cabo de vassoura, fio de náilon e um imã como 
anzol. 
 
DESCRIÇÃO:  

 Desenhe peixes sobre as lâminas plásticas. Recorte-as e com a fita adesiva 
cole na parte superior um clipe. Escreva nos peixes números de 1 a 4, com o 
número equivalente de figuras. 

 Construa a vara de pescar e ponha os peixes dentro de um balde plástico. 
Cada criança terá a sua vez para tentar o pescar um peixe de quatro, três, dois 
ou uma figura. 

 Anime a criança com palavras como: Está se saindo muito bem! Continue 
tentando pescar os peixes de quatro figuras! Tente tirar a vara de pescar 
e lançá-la em outra direção. 
 

 
ATIVIDADE 59: Simulação e movimento 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o equilíbrio do corpo na posição estática e em 
movimento. 
 
RECURSOS: Música para acompanhar o movimento das crianças. 
 
DESCRIÇÃO: 

 Simule que está patinando com as crianças numa pista de gelo, deslizando e 
movimentando coordenadamente os braços e as pernas do mesmo lado do 
corpo. 

 Uma criança deverá ser o duende sapeca. Quando ela entrar em cena a 
música parará e todas as outras crianças deverão ficar quietas, como estátuas 
de gelo. O duende sapeca tocará nelas com sua varinha mágica e sairá, assim 
a música e a movimentação continuarão. 
 
 

ATIVIDADE 60: Higiene pessoal 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Orientar sobre higiene pessoal 

RECURSOS: Embalagem de produtos de higiene 

DESCRIÇÃO: 

 Na roda da conversa explique a importância de uma boa higiene e o que pode 
acontecer quando não a fazemos corretamente. 
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 Traga vários rótulos para sala e peça para as crianças identificarem quais 
costumam usar. 

 Peçam que demonstrem como utilizam os produtos, por exemplo o xampu 
(lavando a cabeça), o sabonete, a pasta de dente. 

 Depois da demonstração confeccione um cartaz coletivo com algumas 
embalagens. 
 

Variação: Coloque a música Castelo Rá Tim Bum-Ratinho (Tomando Banho) e deixe 
as crianças interpretarem.      

 

SEMANA 13 

ATIVIDADE 61: Obras de arte 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apreciar obras de arte e identificar imagens conhecidas 

RECURSOS: Obra de arte ampliada: Roda Infantil, Cândido Portinari, 1932. 

DESCRIÇÃO: 

 Conte para as crianças qual é o nome do artista que a pintou. 

 Mostre a elas a pintura e pergunte: “o que veem?”, “quem está brincando?”, 
como era a paisagem?, “estava frio ou estava calor?. 

 Faça o registro das falas das crianças sobre a obra e cole-o na parede para 
que os pais leiam as hipóteses levantadas por elas. 

 

 

 

ATIVIDADE 62: Brinquedo preferido 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Expressar preferência pelo brinquedo e descrevê-lo. 

RECURSOS: Brinquedo preferido  
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DESCRIÇÃO: 

 Solicite às crianças que tragam seus brinquedos favoritos para a escola (ou 
escolham um dentro da sala).  

 Na roda, cada um mostra seu brinquedo para os colegas, explica como se 
brinca e conta por que gosta tanto dele. 

 Faça o registro das falas das crianças e das explicações dadas. Depois, peça 
que, individualmente, façam um desenho que represente seu brinquedo 
preferido. 

  

ATIVIDADE 63: Bolas de papel 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordenar movimentos de braços e mãos. 

RECURSOS: Folhas de jornal e cesto, folha sulfite. 

DESCRIÇÃO: 

 Leve folhas de jornal para a sala e peça que as crianças amassem até virar 
uma bola. 

 Deixe as crianças brincarem livremente com as bolas.  

 Forme uma fila e solicite que arremessem as bolas dentro dos cestos. 

 Após o arremesso de todos, entregue uma folha sulfite para cada criança com 
lápis de cor peça que desenhem as bolas que arremessaram no cesto. 
 

VARIAÇÃO: Proporcione outras atividades com bola em que as crianças possam 
chutar e jogá-las para o alto; com garrafas pet, monte um jogo de boliche. 
 

 
ATIVIDADE 64: Marcha Soldado 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordenar ritmo e marcha 
 
RECURSOS: Folhas de jornal 
 
DESCRIÇÃO: 

 Cante com as crianças a música Marcha Soldado. 

 Distribua uma folha de jornal para que realizem uma dobradura de chapéu. 
Faça bem devagar para que o grupo o acompanhe. 

 Depois de pronto, deixe que as crianças brinquem com o chapéu, pintem e 
façam colagens sobre ele.  

 Cantar e sair sobre a sala marchando e cantando. 
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ATIVIDADE 65: Meu desenho 
 

OBJETIVO: Representar, através de desenhos, noções corporais.  
 
RECURSOS: Lápis de cor e sulfite. 
 
DESCRIÇÃO: 

 Leve as crianças na frente do espelho e peça para que observem seu rosto e 
corpo. 

 Coloque as crianças uma em frente à outra e peça que observem os colegas e 
depois entregue a folha de sulfite e peça as crianças para desenharem eles e 
os colegas. 

 Exponha os desenhos das crianças para os pais. 
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