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Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compre-
endem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos 
quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvi-
mento nos diversos campos de experiências, sempre toman-
do as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. 
Pensando nisso, propomos uma sequência de atividades, con-
forme orientação da BNCC da Educação Infantil, para Crian-
ças bem pequenas (1 ano e 7 meses 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 In-
fantil, que são: conviver, brincar, participar, ex-
plorar, expressar-se e conhecer-se.

Apontamos os objetivos principais de aprendizagem de al-
guns campos de experiência, o que não exclui a abordagem 
dos outros campos na mesma atividade.

Esperamos colaborar com o trabalho neste período que as 
crianças estão em casa e aproximar as famílias dos trabalhos 
desenvolvidos com os pequenos.

Olá, educador!



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

Diversidade
Somos iguais ou somos diferentes?

Objetivo: Levar as crianças a perceber a variedade de características de cada um.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm ca-
racterísticas físicas diferentes, respeitando essas diferenças.

Materiais: Espelho, papel e canetinhas.

Tempo previsto: 30 minutos.

Mão na massa: Fique com as crianças em frente a um espelho e se observem. Pergunte a 
respeito das diferenças de altura, cor de cabelo, formato dos olhos, posição das sobrancelhas 
e outras características físicas. Por fim, destaque como cada pessoa é única e diferente, ensi-
nando a importância de respeitar a todos.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE. Acesso em: 27 abr. 2020.

Vamos marcar os passos?
As pessoas têm diferentes alturas. Crianças são pequenas e vão crescendo; já os adultos são 
maiores que elas e a altura deles também varia. Vamos registrar no chão o tamanho de uma 
passada de algum membro da família e também o da criança?

Objetivo: Identificar e comparar o tamanho da passada entre um adulto e/ou um irmão mais 
velho em relação a criança.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET01) Explorar e descrever semelhan-
ças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tama-
nho); (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.).

Materiais: Quatro objetos ou gizes de cera para marcar o limite da passada da criança e/ou 
irmão mais velho.

Tempo previsto: 30 minutos.

Mão na massa: Os pais e/ou irmãos mais velhos escolhem um ambiente da residência para 
registrar, lado a lado no chão, o tamanho da passada da criança e o do outro participante da 
atividade. Diante do registro, é importante refletir com a criança:

1. Qual passada é maior?
2. Quais seriam os possíveis motivos para essa diferença?

É importante que o familiar acolha positivamente as explicações da criança sobre essa situação 
e estabeleça um diálogo no esclarecimento. Importante também ponderar sobre o tamanho das 
roupas, calçados, meias etc. E os bichinhos? Eles têm o mesmo tamanho?

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=FmxfQB1D6JY. Acesso em: 27 abr. 2020;

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w. Acesso em: 27 abr. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE
https://www.youtube.com/watch?v=FmxfQB1D6JY
https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w


Vamos criar instrumentos e coreografia para acompanhar a 
música A linda rosa juvenil?
Você conhece a história da linda rosa juvenil? Como ela é cantada, vamos pensar em quais ob-
jetos podem se tornar instrumentos para acompanhá-la e criar uma coreografia combinando os 
movimentos com os instrumentos escolhidos.

Objetivos: Trabalhar ritmo e movimento por meio da música A linda rosa juvenil. Usar utensílios 
e outros objetos disponíveis em casa para criar os instrumentos que farão o acompanhamento 
do ritmo da música.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações; (EI02CG01) 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras; 
(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diver-
sos ritmos de música; (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias; (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pes-
soas, livros etc., em contextos diversos.

Materiais: Materiais diversos para criar os instrumentos, letra e música A linda rosa juvenil, apa-
relho de som, DVD, computador ou notebook para ouvir a música.

Tempo previsto: 1 - 2 horas (pode ser feito em etapas).

Mão na massa: Esta atividade ficará mais interessante se puder envolver todas as pessoas da 
casa. Caso não seja possível, não se preocupe, também é possível fazê-la. Primeiramente, a crian-
ça precisa conhecer a música, escutá-la e observar os utensílios e objetos que têm em casa que 
possam criar sons para acompanhá-la, como: duas tampas de panela, uma colher e uma panela, , 
um copo e uma colher. O importante é usar a criatividade e criar! Depois de ter a música acompa-
nhada dos instrumentos, é hora de criar a coreografia! Essa parte pode ajudar as crianças na con-
tagem dos passos. Por exemplo, quando falar “rosa juvenil” dar dois passos para a frente; quando 
chegar a parte “E o tempo passou a correr, a correr, a correr”, simular uma corrida no mesmo 
lugar ou girar em roda, se houver mais pessoas. Aqui também é hora de soltar a imaginação e 
criar com a criança. Façam expressões nos trechos “vivia alegre no seu lar” e “veio a bruxa má!”.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=ICr58zcZzhU. Acesso em: 27 abr. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=ICr58zcZzhU


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

Meu Caleidoscópio (Parte II)
Agora que você já construiu seu caleidoscópio, vamos continuar a atividade. Chegou o momento 
da apresentação! Vamos lá?

Objetivo: Estimular a oralidade da criança com base na exploração de seu autoconhecimento de 
gostos, sentimentos, experiências e afetividade.

Material: Caleidoscópio elaborado no caderno, em cartaz ou no painel.

Tempo previsto: 30 minutos para a apresentação e socialização do caleidoscópio para amigos 
ou familiares.

Mão na massa: Os pais e/ou responsáveis deverão organizar o momento da apresentação do 
caleidoscópio da criança para que ela possa falar sobre seus gostos, interesses e preferências 
usando cada imagem ou desenho que ela escolheu. Como sugestão, a apresentação do caleidos-
cópio poderá ser feita por meio de videochamada para que outros familiares possam prestigiar 
ou com outros colegas de sala de aula.

A dança do controle
A dança do controle remete a uma brincadeira de percepção corporal, levando a criança a refle-
tir sobre as diferentes partes do corpo de maneira lúdica e intencional.

Objetivo: Ajudar as crianças a se familiarizarem com as partes do corpo e aprimorar sua cons-
ciência corporal.

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; (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação 
do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísti-
cas, entre outras possibilidades; (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em 
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música; (EI03TS03) Reconhecer 
as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções 
sonoras e ao ouvir músicas e sons; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança 
em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; (EI03EO05) Demonstrar va-
lorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e 
adultos) com os quais convive.

Materiais: Música Cabeça, ombro, joelho e pé, celular ou aparelho de som, caderno e lápis de cor.

Letra da música: “Cabeça, ombro, joelho e pé / Joelho e pé / Cabeça, ombro, joelho e pé / Joe-
lho e pé / Olhos, ouvidos, boca e nariz / Cabeça, ombro, joelho e pé / Joelho e pé / Hum, ombro, 
joelho e pé / Joelho e pé.

Tempo previsto: 40 minutos.

Mão na massa: Faça uma roda de conversa com a criança para explicar as partes do corpo e 
mostrar algumas específicas (nariz, olhos, bocas, sobrancelhas). Em seguida, coloque a música e 
faça a coreografia com a criança. Quem errar sai da brincadeira. Como forma de registro, peça à 
criança que desenho no caderno sua imagem no espelho para refletir sobre suas características.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls. Acesso em: 27 abr. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


A arte com tampinhas
Invente e tente, construa uma figura diferente.

Objetivo: Estimular a criatividade e a habilidade motora da criança.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manu-
ais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03TS02) 
Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

Materiais: Livro de uma história ainda não lida pela criança e/ou computador para ler/ver uma 
animação de uma história infantil. Você pode entrar no link que indicaremos e, no primeiro mo-
mento, deixar a criança ver a história sem ouvi-la. Tampas de garrafa PET, caderno e/ou folha 
de papel, lápis, borracha, cola, palitos de sorvete ou qualquer outro material disponível (como 
pedrinhas) para representar a quantidade.

Tempo previsto: 1 hora.

Mão na massa: Esta atividade é livre! A criança pode soltar sua imaginação e usar os materiais 
disponíveis para criar. Ela pode misturar diferentes técnicas, como pintura, colagem e desenho, 
para criar sua figura. Olha que legal, você e as outras pessoas que estarão fazendo esta atividade 
terão os mesmos materiais e cada uma construirá uma figura diferente.

Recurso digital: https://comofazeremcasa.net/12-ideias-de-brinquedos-com-tampinhas-de-gar-
rafa-recicladas/. Acesso em: 27 abr. 2020.

Quantos são?
Que tal pensarmos um pouco sobre a Matemática presente em nosso dia a dia? Vamos contar 
quantas portas, janelas, camas, televisão, chuveiro, mesa, cadeiras, lâmpadas temos em cada 
cômodo de nossa casa?

Objetivo: Identificar a presença da Matemática em nossa casa.

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, lápis, borracha, palitos de sorvete ou qualquer outro material disponível 
(como pedrinhas) para representar a quantidade.

Tempo previsto: 1 hora.

Mão na massa: Um adulto ou irmão mais velho deve visitar todos os cômodos da casa com a 
criança, ajudando-a a observar a quantidade dos itens listados na descrição da atividade. Em 
cada cômodo, devem utilizar pedrinhas, palitos ou outro material para registrar as quantidades. 
Após essa parte concreta da atividade, a criança deve representar as quantidades no caderno 
desenhando um palitinho ou bolinha para cada um dos itens encontrados.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=dGBoFCbVhIQ. Acesso em: 27 abr. 2020.

https://comofazeremcasa.net/12-ideias-de-brinquedos-com-tampinhas-de-garrafa-recicladas/
https://comofazeremcasa.net/12-ideias-de-brinquedos-com-tampinhas-de-garrafa-recicladas/
https://www.youtube.com/watch?v=dGBoFCbVhIQ


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

Quem quer ser um autor(a)? Vamos escrever uma história?
Leitura de livros e/ou histórias infantis da internet para que a criança crie uma história e regis-
tre-a inspirada em suas imagens.

Objetivo: Estimular a curiosidade, o pensamento e a imaginação da criança.

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: Livro, história ainda não lida pela criança ou computador para ler/ver uma animação, 
de uma história infantil. Você pode entrar no link que indicaremos e, no primeiro momento, dei-
xar a criança ver a história sem ouvi-la. Caderno e/ou folha de papel, lápis e borracha.

*Caso não tenha um livro disponível, conte uma história que conheça (da sua família, por exemplo) ou invente uma.

Tempo previsto: 1 a 2 horas. A atividade pode ser feita em etapas e em diferentes dias.

Mão na massa: Pais e/ou adultos pegam um livro infantil disponível em casa, acessam um livro 
disponível para leitura na internet ou contam uma história. É importante que a criança não co-
nheça a história. A partir daí, podemos usar dois caminhos: se o livro for impresso, deve-se pedir 
à criança que explore o livro e conheça a história apenas pelas imagens. Caso o acesso seja pela 
internet, não esqueça de retirar o som para que a criança apenas veja as imagens da história. 
Em seguida, o adulto pode convidá-la para desenvolver sua própria história oralmente, com base 
no que está vendo nas imagens. O adulto deverá registrar a história criada pela criança. Depois 
disso, deverão ouvir a história do autor e comparar as duas versões. Sempre que lemos para as 
crianças é importante chamar atenção para os elementos da capa: o título da história, nome do 
autor e o do ilustrador.

Recurso digital: https://cursodebaba.com/historia-infantil/. Acesso em: 27 abr. 2020.

https://cursodebaba.com/historia-infantil/
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