
Atividades
Complementares 1
Educação Infantil

e-book 1



Atividades
Complementares
Educação Infantil



Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem 
tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vi-
vências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos di-
versos campos de experiências, sempre tomando as interações e a 
brincadeira como eixos estruturantes. Pensando nisso, propomos 
uma sequência de atividades, conforme orientação da BNCC da 
Educação Infantil, para as Crianças bem pequenas (1 ano e 7 me-
ses a 3 anos e 11 meses) e Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 
11 meses).

As atividades foram desenvolvidas para atender aos 
Direitos de Aprendizagem na Educação Infantil que 
são: conviver, brincar, participar, explorar, expres-
sar-se e conhecer-se.

Apontamos os objetivos principais de aprendizagem de alguns 
campos de experiência, o que não exclui o trabalho com os ou-
tros campos na mesma atividade.

Esperamos que isso colabore com o trabalho neste período que 
as crianças estão em casa e aproxime as famílias dos trabalhos 
desenvolvidos com nossas crianças.

Olá, Educador!



Crianças bem pequenas
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Painel das expressões
Será que nosso rosto fica da mesma forma quando estamos: tristes, felizes, com dor ou com raiva?

Objetivo: Ajudar as crianças a perceberem as diferentes expressões do rosto para criar empatia 
com o outro.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os 
adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.

Materiais: revistas, gibis, gravuras e fotos que contenham imagens com variadas expressões fa-
ciais e corporais que possam ser recortadas; cola branca e tesoura sem ponta. Caderno para orga-
nizar as expressões, folha de cartolina ou similar.

Tempo previsto: 1 hora

Mão na massa: Para esta atividade quanto mais pessoas puderem participar, melhor. Como as 
crianças são muito pequenas, os adultos devem selecionar as imagens em revistas, imprimir da 
internet ou desenhar diferentes rostos com expressões: raiva, felicidade, tristeza etc. Faça per-
guntas para a criança, por exemplo: Se você ganhar um chocolate como ficará sua expressão (seu 
rosto)? Pegue a imagem/desenho que mais identifica como você vai se sentir. Se o papai ou a 
mamãe te colocarem de castigo, será que seu rosto ficará da mesma forma? Qual imagem você 
escolheria? Siga esse mesmo processo para que as crianças percebam as diferentes expressões no 
rosto que expressam nossos sentimentos. Monte no caderno, na folha de cartolina ou similar um 
quadro com as imagens e o nome das expressões que as crianças escolheram para representá-las.

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=pzc2ennU6ew. Acesso em: 17 abr. 2020.

Meu corpo, minha música
Como eu danço? Escutar diferentes estilos de música e dançar com as crianças.

Objetivo: Ajudar as crianças a perceberem que nosso corpo se movimenta/reage de forma diferen-
te a cada música que ouvimos.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos 
de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.

Materiais: Seleção de músicas, rádio, celular ou qualquer aparelho disponível em sua residência.

Tempo previsto: 15 a 30 minutos

Mão na massa: Selecione diferentes estilos de música. É muito importante que as crianças te-
nham acesso e conheçam as músicas que representam sua cultura neste momento. Escolha sam-
ba, MBP, viola etc. A cada estilo, estimule a criança a ouvir/perceber a música e tentar dançar/se 
movimentar de acordo com o ritmo. Você não precisa tocar as músicas inteiras, o importante é 
dar tempo para criança perceber o “estilo” e inciar seus movimentos. O tempo deve considerar o 
envolvimento delas na atividade.

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=oPkA2HNVJtw. Acesso em: 17 abr. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=pzc2ennU6ew
https://www.youtube.com/watch?v=oPkA2HNVJtw


Com os objetos podemos fazer sons?
É possível perceber similaridades de sons ao manipular objetos. Vamos começar a brincar com 
objetos e sons.

Objetivo: Orientar a criança a perceber que os objetos além de suas utilidades principais, tam-
bém podem, ao ser manipulados, produzir sons.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e 
instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.

Materiais: Papel alumínio, colher, garfo, ventilador, escova de lavar roupas, caixa de fósforos.

Tempo previsto: 15 a 30 minutos

Mão na massa: Pais e/ou irmãos mais velhos, após as crianças escolherem os objetos disponíveis 
e os que despertarem interesse, devem manusear os objetos para que as crianças percebam os 
sons produzidos de cada um. Explore a combinação dos sons e também outras variações (mais 
rápido, mais lento, com maior força empregada em determinada superfície do objeto, por exem-
plo). Inclusive, é possível explorar o ventilador ligado na frente do objeto e chamar a atenção 
para o som emitido.

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc. Acesso em: 17 abr. 2020.

Sons da cozinha
A cozinha tem som? Vamos criar uma história usando os utensílios da cozinha?

Objetivo: Desenvolver a criatividade das crianças por meio da elaboração de uma história com 
utensílios da cozinha.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, 
com base em imagens ou temas sugeridos. (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).

Materiais: Caixa de papelalão e/ou plástico para colocar diferentes utensílios de cozinha. Cader-
no, cartolina ou similar para registrar a história.

Tempo previsto: 30 a 40 minutos

Mão na massa: Para esta atividade a criança precisará do adulto e/ou irmão mais velho para aju-
dá-la na elaboração da história a partir dos elementos/utensílios de cozinha. Estimule a criança 
a criar um título para a história a partir dos utensílios presentes na caixa e das possibilidades 
imaginativas dela. Peça que ela escolha um dos utensílios e crie o primeiro personagem. Exem-
plo: Era uma vez uma cozinha onde a Dona Concha gostava de criar confusão para ir primeiro à 
panela....). Registre a história criada no caderno, na cartolina ou similar para que a criança per-
ceba o movimento da escrita da esquerda para a direita e de cima para baixo e também o registro 
das letras, palavras etc. Após a finalização da história peça que a criança faça um desenho para 
registrar este momento.

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=Tqs0_tY5I7k. Acesso em: 17 abr. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc
https://www.youtube.com/watch?v=Tqs0_tY5I7k


Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

Meu Caleidoscópio
Elaboração de um cartaz ou painel com a colagem de uma foto ou desenho da criança no centro, 
e ao redor imagens, desenhos ou objetos em miniaturas do que a criança mais gosta, têm prefe-
rência ou se identifica.

Objetivo: Estimular a criança ao autoconhecimento, explorar seu repertório de gostos, senti-
mentos, experiências e afetividade.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimen-
tos a pessoas e grupos diversos. (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

Materiais: Caderno, lápis, borracha e/ou outros materiais que você tenha em casa, cartolina, ou 
papel A3 ou A4, ou kraft.

Tempo previsto: 1 hora para elaboração do cartaz ou painel

Mão na massa: Solicite que a criança elabore um cartaz com um caleidoscópio contendo diversas 
imagens, fotos, desenhos ou objetos em miniatura do que ela mais gosta ou se identifica, por 
exemplo: a letra da música que ela mais gosta; o personagem de histórias em quadrinhos ou lite-
raturas que ela se identifica; a história que ela mais se interessa; o tipo de comida que ela adora; 
o filme que ela assiste diversas vezes por gostar demais; o animal de estimação, se ela tiver um; 
a brincadeira que ela adora participar quando está na escola ou com a família; a praça que adora 
passear; a cor preferida; a fruta que acha mais deliciosa; entre outros.

Meu primeiro boliche
Como brincar utilizando o que temos em casa? Olhe ao seu redor, verifique se pode reciclar algum 
objeto e invente a regra do jogo. 

Objetivo: Estimular a criança a inventar brincadeiras e brinquedos a partir de materiais não es-
truturados e criar regras.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversi-
ficadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.

Materiais: 10 garrafas PET grandes, iguais e com tampa. Jornal e fita-crepe ou 1 bola pequena, 
areia ou pedrinhas, canetas para escrever os números em cada garrafa, papéis coloridos, caderno 
para criar uma tabela com duas colunas, uma com o nome dos participantes e outra para os pontos.

Tempo previsto: 1 hora

Mão na massa: Vamos lá!
1. Lave as garrafas e deixe-as secarem de boca para baixo.
2. Coloque areia ou pedrinhas dentro das garrafas, o suficiente para que elas  fiquem em pé.
3. Decore as garrafas com papéis coloridos.
4. Escreva um número, de 1 a 10, em cada garrafa.
5. Para o jogo, crie uma tabela no caderno e anote os pontos de cada jogador em cada uma 
das rodadas.

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=biQY_6ur9lE. Acesso em: 17 abr. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=biQY_6ur9lE


Minha janela favorita
Eu já reparei na paisagem das janelas de minha casa? Qual janela mostra a paisagem de que 
mais gosto?

Objetivo: Estimular a criança a reconhecer as janelas de sua residência, a escolher qual das pai-
sagens mais a atraem, bem como ser capaz de reconhecer os elementos da paisagem urbana ou 
rural e registrar em forma de desenho.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por mate-
riais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações 
musicais, festas. (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, do-
bradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

Materiais: Caderno e lápis de cor.

Tempo previsto: 1 hora

Mão na massa: Os pais e/ou irmãos mais velhos devem participar na identificação da escolha da 
janela preferida de forma a colaborar na provocação da quantidade de elementos observáveis 
(cor, tamanho, profundidade) e na condição possível de representação das imagens pela criança.

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=qDo0_cBP3Lw. Acesso em: 17 abr. 2020.

Minha janela e os sons 
Pela janela, além do ar que respiramos, também podemos perceber os sons. Quais sons é possível 
identificar? Sons de pássaros, de carro, de vizinhos conversando?

Objetivo: Estimular a criança a perceber sons externos vindos da janela de sua residência e re-
presentar seus emissores.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e senti-
mentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fo-
tos, desenhos e outras formas de expressão. (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e 
escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa. (EI03EF09) Levantar 
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de 
escrita espontânea.

Materiais: Caderno e lápis de cor.

Tempo previsto: 1 hora

Mão na massa: Pais e/ou adultos devem colaborar e motivar a criança na identificação dos sons 
e sua representação.

https://www.youtube.com/watch?v=qDo0_cBP3Lw


Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

Minha casa
Vamos pensar e observar a nossa casa? Quantos espaços nós temos (quartos, salas, banheiros, 
cozinha, e outros que possam existir)?

Objetivo: Compreender a estrutura da casa em que vivem: quantidade de cômodos e distribuição. 
Trabalhar o registro por meio da escrita espontânea.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET04) Registrar observações, manipula-
ções e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espon-
tânea), em diferentes suportes. (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Materiais: Caderno, régua, lápis e borracha.

Tempo previsto: 1 hora

Mão na massa: Um adulto e/ou irmão mais velho deve visitar todos os cômodos da casa com a 
criança ajudando-a a observar a quantidade e sua localização. Após a visita de observação, peça 
que a criança coloque no papel, com a sua ajuda, a planta baixa (organização dos cômodos da 
casa) e faça uma lista com a quantidade de cada um deles. Exemplo: 2 registros (como ela souber 
fazer nesse momento de aprendizagem da escrita) do nome dos cômodos e das quantidades. 

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo. Acesso em: 17 abr. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo
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