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PROPOSTAS DE ATIVIDADES PARA 

2ª SEMANA: 01/06/2020 À 05/06/2020



Descrição: Cantar com a criança a música: “Eu conheço um jacaré” (domínio público).

Eu conheço um jacaré que gosta de comer,

Esconda seus olhinhos, se não o jacaré,

Come seus olhinhos e o dedão do pé!

A medida que for cantando a música, acrescentar outras partes do corpo até que ela tenha apontado e

identificado todas as partes do corpo solicitadas.

* Link com um vídeo para assistir e ouvir a música: https://www.youtube.com/watch?v=KtUXKsWsZvg>

✘ Proposta 1-B 

Objetivos: ritmo, audição e expressão corporal; Desenvolver a consciência da criança em relação as partes

do corpo citadas na letra da música; Desenvolver a atenção, o gosto e a sensibilidade em relação a música.

Pré requisitos: A música é um pré requisito importante na alfabetização, memorização e instrumento

facilitador da aprendizagem.

Atividade: Música : Eu conheço um jacaré (domínio público)

Variações: Cantar em frente ao espelho, de frente para o outro, imitando o adulto, apontando no outro.

https://www.youtube.com/watch?v=KtUXKsWsZvg


Atividade: Brincadeiras com a criança no espaço físico que possui dentro ou fora da casa. 

Descrição: Brinque com a criança de pega-pega: corra pelos espaços da casa, passando entre os

obstáculos (movéis, cadeiras, bancos...), de maneira que ele tenha que se desviar dos mesmos.

Brinque de esconde e esconde.

Solicite auxílio da criança para estender uma roupa, de maneira que ela lhe dê os pregadores ou alguma

peça de roupa;

Solicite que guarde os brinquedos depois de brincar, indicando o lugar ou objeto onde devem colocados;

Solicite que leve um objeto grande a outro lugar.

✘ Proposta 2-B

Objetivos: Explorar os espaços da casa utilizando habilidades corporais como sentar, subir, descer,

engatinhar, ficar em pé, rolar, deitar dentre outras possibilidades.

Pré-requisitos: Coordenação motora global.

ATENÇÃO: Essas atividades devem ser feitas com prazer e não com obrigação e tenha muita atenção para a
criança estar segura, evite acidentes domésticos.



Descrição: Nesta proposta vamos usar as mãos fazendo os seguintes movimentos:

- Com as mãos vamos formar um balão: junte as duas mãos unindo dedinho com dedinho, fazendo uma leve

pressão e formando um balãozinho. Bem devagar levante as mãos até a parte de cima da sua cabeça. Solte as

mãos balançando os dedos e abaixando-as.

- Entrelaçar os dedos de uma mão com os dedos da outra, como se fosse um pente e em seguida, com as

mãos ainda unidas, levante apenas os dedos da mão direita primeiro e depois os dedos da mão esquerda.

Pode fazer isso várias vezes, sempre com as mãos juntas, entrelaçadas.

- Garras de tigre: em uma mesa, ou mesmo apoiando nas pernas, esticar os dedos e dobrá-los, imitando as

garras de um animal. Fazer isso várias vezes.

-Com as mãos imitar uma aranha coloque-as sobre a mesa, no chão, na parede ou apoiando sobre as pernas e

faça movimentos com os dedos como se fosse uma aranha rastejando, vai andando e volta escorregando. Pode

usar a música da dona aranha para enriquecer esta atividade.

Link para ouvir a música:<https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA>

✘ Proposta 3-B
Atividade: Fortalecimento e coordenação motora das mãos

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA


✘ Proposta 3-B (continuação)

Variações:

Vamos realizar outros movimentos:

- Primeiro, pedimos à criança que corra ao nosso redor e, depois, que passe por entre as pernas abertas, dê

pulinhos com as pernas juntas e, para terminar, dê pulos com as pernas separadas.

Obs: Crianças com mobilidade reduzida deverão ser conduzidas por um adulto na cadeira e passar embaixo de

uma fita, andar com a cadeira em zig-zag.

- Sentamos no chão, com as pernas juntas e esticadas, e convidamos a criança a saltar, com pés juntos, por

cima das pernas.

- Finalmente, fazemos um elevador e , para isso, nos sentamos no chão com os joelhos flexionados e pegamos

a criança pelas mãos. Ela deverá subir nos nossos joelhos;

- Estendemos lentamente as pernas e tornamos a flexioná-las, de modo que o pequenino suba e desça aos

poucos.

Obs: Crianças com mobilidade reduzida, poderão ser retiradas por um adulto da cadeira e o responsável indicar

as partes do corpo e brincar com a música da Dona Aranha.

- Podemos fazer um desenho com a criança e montar um fantoche de aranha.

- REALIZAR A ATIVIDADE COM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO

Prequisitos: Durante praticamente todo o dia as crianças precisam de mãos fortes e coordenadas para

executar as mais diversas atividades e tarefas, como pegar uma escova de dentes, abrir e fechar torneiras,

vestir-se, desenhar, pintar, recortar, colar, escrever e assim por diante.

Objetivos: fortalecimento e à coordenação motora das mãos das crianças



Descrição: Primeiro devemos procurar uma caixa de perfume, caixa de suco, remédio ou sabonete para

confecção de um dado. O mesmo pode ser feito com cartolina ou papel cartão. Pode ser encapado com

retalhos de papel ou uma folha branca ou mesmo pintada. As crianças podem ajudar.

Depois de pronto (e você escolhe o tamanho do seu dado maluco), escrever em cada face (lado), uma ação a

ser seguida (sentar, pular, um pé só, deitar, virar, etc....). Se não for possível confeccionar um dado, faça as

ações desenhadas ou escritas em pedaços de papel e coloque em um saquinho e faça sorteio das ações.

✘ Proposta 4-B
Atividade: Dado Maluco

Pré requisitos: Desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, emocional e intelectual. 

Objetivos: com essa atividade trabalhamos o foco das crianças percebendo-se no espaço, possibilitando o

contato com regras, o enfrentamento de desafios, pensando em estratégias, explorando ambientes e

principalmente praticando a atenção e concentração.

Variações: Podemos variar a brincadeira colocando cores em cada lado e tendo que encontrar um objeto na

cor que caiu dentro de casa. Outra ideia são os sentimentos: chorando, sorrindo, apertando a mão, dormindo,

triste, bravo...etc. Aqui podemos utilizar as palavras ou imagens retiradas da internet para colar ou, fazendo um

belo desenho de cada uma das sensações.

Importante: Participe junto com seu filho, estimule que ele realize as 

atividades e sempre faça elogios. Isso servirá de incentivo para a criança! 



Descrição: Em uma caixa ou sacola terá alguns objetos, utensílios de casa, entre outros. A criança com seus

familiares irá pegar um objeto e deverá realizar a mímica para o outro adivinhar. A criança terá que pensar, usar

de expressões, mímicas e gestos para que o outro participante tente descobrir. Podem participar várias

pessoas ao mesmo tempo.

✘ Proposta 5-B
Atividade: Adivinhar objetos por meio de mímica.

Pré requisitos: Atenção e concentração.

Objetivos: Enriquecer e ampliar o vocabulário;

Explorar a relação com os familiares

Variações: Pode ser utilizado figuras, fotos de pessoas conhecidas ou imagens de revistas para descrever a imagem

com gestos, expressões ou características que aparecem.

Também pode ser feito através de desenhos. Um participante faz um desenho e os outros tentam adivinhar o que é

desenho pode ser feito em papel e até mesmo na terra ou areia.



✘ Proposta 6-B 
Atividade: Amarelinha

Material: Giz de lousa, pedaço de tijolo ou fita-crepe

Descrição:

1.Desenhe um diagrama tradicional de amarelinha, utilizando o giz, pedaço de tijolo ou a fita-crepe;

2.Jogue um marcador no primeiro quadrado, se ele cair em uma linha ou fora do quadrado, você perde a vez,

neste caso passe o marcador para o jogador seguinte e aguarde a próxima vez;

3.Pule com um pé no primeiro quadrado vazio e depois em cada quadrado vazio subsequente;

4.Nos pares, 4-5, 7-8, pule com os dois pés;

5.Se você terminar sem erros, passe o marcador para o próximo jogador, na sua próxima vez, jogue o

marcador para o próximo número;

6.Se você cair, pular fora das linhas ou errar um quadrado ou o marcador você perde a sua vez e deve repetir o

mesmo número no seu próximo turno. Quem atingir 10 primeiro ganha.



Objetivos: Identificar e reconhecer a ordenação dos números; Trabalhar a interação familiar; Desenvolver 

a coordenação motora ampla, e o equilíbrio.

Pré- requisitos: Coordenação visomotora, atenção e concentração.

.

VARIAÇÕES:

 Utilizar a sequência padrão de 0-10;

 Ampliar a sequência padrão, por exemplo, considerando valores de 0-20, aumentando este valor

conforme o nível de dificuldade, por exemplo, 20-30, 35-40.

 Utilizar sequências mais complexas, como, por exemplo, somente números pares, ímpares, múltiplos

de 3, entre outros, omitir parte dos números e solicitar a criança a completar a sequência

mentalmente, ao longo do jogo, mudar a regra de avanço, adicionando condições como o resultado de

uma operação de adição, subtração.

✘ Proposta 6-B (Continuação) 



✘ Proposta 7-B 
Atividade: Desafio dos Palitos.

Material: 20 palitos de madeira (palitos de fósforo, palitos de dente, gravetos ou lápis).

Descrição: as atividades podem ser realizadas em pequenos grupos ou individualmente. 
“mover” um palito  significa mudá-lo de posição sem alterar o número total de palitos.
“retirar” um palito significa que ele não fará parte da resposta, portanto, ficará reduzido o número de palitos 
dados no enunciado do problema.
“acrescentar” um palito significa que o número total dado no enunciado será aumentado quando da resposta.

Objetivo: raciocinar e organizar pensamentos lógico matemático.

.Pré-requisitos: desenvolver o raciocínio lógico matemático através de atividades que utilizam palitos de 
madeira (palitos de fósforo, palitos de dente, gravetos ou lápis...) como ferramentas auxiliares na formação do 
pensamento lógico e desenvolvimento do raciocínio.



✘ Proposta 7-B (Continuação) 



Atividade: Trilha da Matemática.

Materiais: Folhas de caderno ou sulfite, lápis, calendário, tampinhas de garrafas.

Descrição: O aluno deverá percorrer a trilha no sentido que estão as setas indicativas, resolvendo as 

questões uma por vez, para assim avançar para a próxima. Poderá utilizar uma folha e lápis para resolver os 

desafios ou desenhos para simbolizar as quantidades indicadas para os cálculos. Outros materiais que 

poderão ser usados como apoio são calendário e tampinhas de garrafas.

Objetivos: Desenvolver a atenção e concentração, por meio de atividades que desenvolvem o raciocínio 

lógico.

Pré-requisitos:  Atenção e concentração, sequenciação e ordenação.

✘ Proposta 8-B 









✘ Proposta 9-B 

Materiais: caderno, lápis, borracha, texto impresso, cola e tesoura.  

Descrição: (RE)Escrever as parlendas, separando as palavras.

1- Peça para a criança escolher uma das parlendas para ler.

2- Após, veja se a criança sabe dizer a parlenda e reconhecer a separação necessária das palavras.

3-Peça para escrever, sem olhar no papel impresso, a parlenda, fazendo as devidas separações. Se a 

criança não souber é preciso ler mais uma vez.

4-Depois entregue para a criança a mesma parlenda impressa  para que compare as mudanças.

Atividades: Segmentação de palavras.

Objetivo: Reconhecer a separação das palavras e copiar textos breves.

Pré-Requisitos: Seqüência, memória, concentração e atenção.



✘ Proposta 9-B (Continuação) 



✘ Proposta 9-B (Continuação) 

Observação: considerar os sinais colocados como banco de palavras e não transcrição da LIBRAS(Língua 

Brasileira de Sinais)



Descrição: trabalhar leitura, ampliar vocabulário. Retirando  do  desenho e do pequeno texto a leitura 

e anotações.

Objetivo: Passar da oralidade para a escrita; Passar da sinalização para a escrita.

Pré–requisito: atenção e concentração. 

✘ Proposta 10-B 
Atividade: Ler, discriminar e escrever com autonomia.

Material: caderno, lápis, borracha.



1.Pinte as figuras que começam com a letra “ s”.

2.Depois  escreva  o nome das figuras intrusas (que não começam com “S”).  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

✘ Proposta 10-B (Continuação) 



PRÉ -ATIVIDADE PARA OS ALUNOS QUE NÃO DOMINAM A ESCRITA :

1.Recorte todas as fichas( se puder cole em cartolina ou papelão para deixá-lo  firme para o manuseio);

2.Inicie a atividade apresentando as figuras e as fichas com os nomes (sempre pedir a soletração com as mãos);

3.Faça com ele o jogo da memória. Assim que ele estiver sabendo nomear as figuras pode pedir a ele que faça a 

outra parte do exercício (escrever sozinho);

4.Não se incomode de repetir várias vezes a atividade, use sua imaginação e faça outras atividades utilizando 

este material, para ajudar a melhorar e ampliar o conhecimento de outras palavras/vocábulos;

5.Não há necessidade de usar somente estas palavras, os senhores pais e responsáveis, podem adequar o 

vocabulário a sua realidade . 

✘ Proposta 10-B (Continuação) 



1-IMPRIMIR AS FOLHAS:

2-COLE NO PAPELÃO

3-CORTE  NAS LINHAS PONTILHADAS 

✘ Proposta 10-B (Continuação) 



SANDUICHE ARCO SANFONA DINOSSAURO SAPATO

SACI GALO SAXOFONE SERROTE

✘ Proposta 10-B (Continuação) 



✘ Proposta 10-B (Continuação) 



✘ Proposta 11-B 

Materiais: Tesoura e cola

Descrição: Completar os espaços vazios, Distribuindo às figuras nos espaços vazios, sem repeti-las na 

horizontal ou vertical.

Atividade: Sudoku

Objetivo: Desenvolver o raciocínio e a lógica

Descrição: Distribuir às figuras nos espaços vazios, sem repeti-las na horizontal ou vertical. 

Recurso:tesoura e 

cola 



1-Recortar:

✘ Proposta 11-B (Continuação) 



2- Colar a resposta:

✘ Proposta 11-B (Continuação) 



✘ Proposta 12-B 

Descrição: Reconhecer e Nomear os produtos. Reconhecer ler e escrever os numerais. Montar 

Contas de adição e subtração,  efetuar as contas e conferir os resultados

Variações:

 Usar um folder de supermercado, farmácia, cosméticos ou outro. O aluno deverá

reconhecer e nomear os produtos. O responsável deverá circular os números até 50 para

que o aluno possa fazer a leitura. Depois o aluno deverá escrever os números que leu em

uma folha (ditado);

 Usar um folder de supermercado, farmácia, cosméticos ou outro. O aluno deverá

reconhecer e nomear os produtos. Escolher 06 produtos para efetuar 03 adições e escolher

mais 06 produtos e efetuar 03 subtrações. Após o termino de cada uma, conferir o resultado

usando uma calculadora que pode ser a do celular.

 Monte no soroban 03 adições e depois 03 subtrações. Os números devem ter três dígitos.

Após o termino de cada uma conferir o resultado usando uma calculadora que pode ser do

celular. Se houver erro repetir a operação.

Material: Folder, propagandas de lojas, revista ou outros, lápis, soroban, e calculadora(celular).



Objetivo: Reconhecer e nomear os produtos. Reconhecer, ler e escrever os numerais. Resolução de 

problemas. Discriminação tátil, visual e auditiva. 

Para as atividades, separe propagandas de produtos alimentícios  e/ou cosméticos. De preferência 

aos que tenham números grandes e ilustrações nítidas. A proposta três é para alunos que já fazem 

uso do soroban.

✘ Proposta 12-B (Continuação)



MARCIO COELHO E ANA FAVARETTO. Curuminzada- Eu conheço um jacaré.(01m35s). Disponível em:<<  

https://www.youtube.com/watch?v=KtUXKsWsZvg>> Acesso em: 22 mai.2020.

GALINHA PINTADINHA. Dona aranha- DVD Galinha Pintadinha 3 oficial.(02m20s)2012. Disponível em: 

<< https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA>> Acesso em :22 mai. 2020. 

Imagens: Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngüe da língua de sinais brasileira. Disponível em: << 

https://books.google.com.br/books?id=N-ybDVKtBygC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR#v=onepage&q&f=false>> Acesso em: 22 mai. 2020.   

https://www.youtube.com/watch?v=KtUXKsWsZvg
https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA
https://books.google.com.br/books?id=N-ybDVKtBygC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false


Professores de AEE da Rede Municipal de Ensino.

EMIEFM Professora Anna dos Reis Signinorini.

Núcleo de Apoio Especializado - (NAPE).

EMEEEIF Madre Cecília. 

Organizado por:


