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(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

Atividade: Roda de conversa e História “brincadeira: cobra-cega”  
Os jogos e as brincadeiras infantis populares propiciam o 
desenvolvimento da imaginação, o espirito de colaboração, 
socialização e ajudam a criança a compreender melhor o mundo. Há 
algum tempo, era muito comum nas cidades, principalmente nos 
pequenos municípios do interior do Nordeste brasileiro, as crianças 
brincarem e jogarem na frente das casas, nas calçadas ou em praças e 
ruas tranquilas. Sendo assim, a mamãe ou o papai irá dialogar com a 
criança referente as brincadeiras de sua época. Para isso, o adulto irá 
preparar um local em que se sintam confortáveis e após o diálogo a 
criança irá assistir e ouvir a História” da “cobra-cega”   
Observação: ao término da História todos poderão brincar de “cobra-
cega” atentando para os cuidados e segurança de todos. 
 
Essa atividade contribuirá para o aprendizado e para o 
desenvolvimento da fala. 
Link do vídeo: https://youtu.be/uzAilH_UT1A  

https://youtu.be/uzAilH_UT1A
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(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

Atividade: Confecção de uma peteca  
Toda criança tem necessidade o direito de brincar, isto é uma 
característica da infância garantida por Lei. A função do brincar não 
está no brinquedo, no material usado, mas sim na atitude subjetiva 
que a criança na brincadeira e no tipo de atitude exercida na hora da 
brincadeira e essa vivencia é carregada de alegria e satisfação o que 
faz bem ao seu desenvolvimento. Pensando assim, essa atividade 
proporcionará momentos importantes ao confeccionar o seu próprio 
brinquedo que será a Peteca. Um adulto auxiliará a criança a separar 
os materiais indicados no vídeo e ao término o adulto irá ensinar como 
se faz para brincar com a Peteca. Lembrando que todos poderão se 

divertirem juntos❤  
Essa atividade possibilitará o desenvolvimento motor, assim como 
lateralidade e a atenção. 
Link do vídeo: https://youtu.be/DIwylF8oGaw    
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(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 
cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

Atividade:  Música “Escravos de Jó”  
Em cada etapa evolutiva da criança, o brincar vai se modificando, mas 
é essencial que ela tenha oportunidade de explorar as fases do 
brincar. Logo, para essa atividade um adulto irá preparar um local 
limpo e aconchegante, separar 2 copos plástico ou latinhas ou até 
mesmo bolinhas de papel. Para essa atividade o adulto deverá 
orientar a criança enquanto ouve a música e joga, a criança deverá 
ouvir primeiro a música que está no link por no mínimo 2 vezes e 
depois o adulto colocará o vídeo Escravos de Jó , todos deverão seguir 
o ritmo e a coreografia enquanto aprende e brinca. 
Essa atividade contribuirá para a atenção e coordenação motora. 
Link do vídeo: https://youtu.be/YjilQ2wvCi4        

https://youtu.be/DIwylF8oGaw
https://youtu.be/YjilQ2wvCi4
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(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em 
contextos diversos. 

Atividade: Jogo de tampinhas  
 A importância do brinquedo e do brincar é a exploração do 
aprendizado concreto do mundo exterior, utilizando os órgãos dos 
sentidos, a função sensorial, a função motora e a emocional. A 
brincadeira saudável e segura tem uma enorme função social e 
desenvolve o lado intelectual e principalmente cria oportunidades 
para a criança elaborar e vivenciar situações emocionais e conflitos no 
dia a dia. Para tanto, a atividade a ser desenvolvida (jogo de 
tampinhas) Além de divertida é também um bom momento para 
reunir a família. Logo, será necessário que um adulto auxilie a criança, 
escolhendo as cores das tampinhas que poderão ser de garrafas pet ( 
reciclado) e sobre uma mesa ou no piso da sala sendo um de cada vez 
irá substituir a tampinha usando-a no lugar de uma bolinha e em um 
espaço demarcado, colocará uma trave pequena que pode ser feita de 
papelão. Com o dedo a criança irá “chutar a tampinha na tentativa de 
fazer gol (no máximo 3 chutes). Ganha quem fizer 5 gols primeiro. 
Boa diversão. 
 
Essa atividade contribuirá para o aprendizado das cores e dos 
números.  
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(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 
cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

Atividade: Brincadeira Estatua  
Segundo RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil), a importância  do brincar, tendo em vista, o desenvolvimento 
da criança em todos os seus aspectos, ou seja, cognitivo, afetivo, 
motor e social favorece a criança o aprendizado, pois é brincando que 
o ser humano em sua infância se torna apto a viver numa ordem social 
e num mundo culturalmente simbólico sendo o mais completo dos 
processos educativos , pois influencia o intelecto , o emocional e o 
corpo da criança. Brincar faz parte da especificidade infantil e 
oportuniza a criança seu desenvolvimento e a busca de sua 
completude, seu saber, seus conhecimentos e suas expectativas do 
mundo. 
Sendo assim, o adulto irá preparar um local com espaço amplo e 
limpo, na parte externa da casa. Irá orientar a criança sobre a 
brincadeira “ Estatua” ou seja a criança irá dançar uma música e no 
momento em que o adulto pronunciar a palavra estátua a criança 
devera parar de dançar permanecendo parada igual uma estátua( 
explique para a criança o que é uma estátua e se possível de 
referências), quem se mexer primeiro perde. 
Observação: todos da família poderão participar. 
Com essa atividade a criança irá desenvolver a coordenação motora e 
a atenção aos comandos e critérios. 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós; Traços, sons, cores e formas; Corpo, gestos e movimentos; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar, Explorar, Conviver, Brincar, Expressar. 

 


