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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
(de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Vamos brincar de mímica para descobrir histórias infantis?
Vamos aumentar nosso repertório de histórias infantis com uma brincadeira. Partiremos do que te-
mos em casa e ampliaremos com pesquisas na internet.

Objetivo: Perceber, por meio de mímica, que o corpo também comunica.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adul-
tos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender; (EI02EO06) Respeitar regras básicas de 
convívio social nas interações e brincadeiras; (EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brin-
cadeiras, com a orientação de um adulto; (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

Material: caderno ou folha avulsa, lápis, borracha, livros e filmes infantis, computador.

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

Mão na massa: Faça com a criança uma lista das histórias infantis que ela conhece. Depois, pesqui-
sem livros e filmes que há em casa para acrescentar à lista e, se possível, procurem mais opções na 
internet a fim de ampliar o universo de histórias infantis conhecidas. Terminada a lista, decidam 
como farão as cartas para a brincadeira de mímica. Vocês usarão desenhos ou palavras para registrar 
o nome das histórias? Criem cartas que representem pelo menos 12 histórias infantis. Embaralhem 
as cartas, façam um montinho com elas no local em que vocês irão brincar e dividam as equipes (caso 
sejam duas pessoas, cada uma será uma equipe). Elaborem as regras do jogo: como será a definição 
de quem iniciará, quanto tempo a outra equipe terá para adivinhar o nome da história etc. A equipe 
escolhida/sorteada para começar pega a primeira carta e faz as mímicas para que a outra possa adi-
vinhar. Ganha a equipe que acertar mais. Não se esqueçam de usar um cronômetro para a atividade 
ficar mais divertida!

Brincadeira do espaguete
A atividade do espaguete estimula a concentração, a motricidade fina e a coordenação motora.

Objetivo: Aprimorar a coordenação visomotora fina, controlar movimentos e manipular materiais de 
diferentes tipos, tamanhos e pesos.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habi-
lidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; (EI02CG02) 
Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.

Material: pacote de espaguete e escorredor de macarrão.

Tempo previsto: 30 minutos.

Mão na massa: É importante que você auxilie as crianças na utilização dos materiais.
1. Coloque vários espaguetes em um recipiente de plástico.
2. Vire o escorredor de macarrão para baixo numa superfície plana (pode ser no chão ou na mesa).
3. Mostre às crianças como colocar os espaguetes dentro dos buraquinhos do escorredor. Agora 
é só deixá-las explorar a atividade.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=yIYMk9elhIE. Acesso em: 6 maio 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=yIYMk9elhIE


Varal dos números
Vamos preencher nosso varal com os palitos de picolé? Quantos são em cada caixinha?

Objetivos: Demonstrar a compreensão da construção do sistema de numeração.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pes-
soas, livros etc., em contextos diversos; (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de 
crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 
natureza (bonecas, bolas, livros etc.).

Materiais: 10 caixinhas de leite vazias cortadas ao meio, 30 palitos de picolé, cola, canetinhas, 
fita adesiva, tesoura sem ponta e papel colorido.

Tempo previsto: 1 hora

Mão na massa: Com seu auxílio, a criança montará o varal dos números colando na parede, 
com fita adesiva, as caixinhas enumeradas de 1 a 10. Em seguida, dê a ela os 30 palitos de 
picolé e peça que coloque nas caixinhas a quantidade indicada em cada uma. É sempre impor-
tante que você esteja por perto.

Recurso digital: https://br.pinterest.com/pin/821555156994031205/. Acesso em: 6 maio 2020.

E se sua história preferida tivesse outro final?
Qual é sua história preferida? Se você fosse o autor e pudesse mudar uma parte dessa história, 
como ela seria? Será que outros personagens apareceriam?

Objetivos: Colocar a imaginação em prática modificando uma parte da história favorita.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, 
com base em imagens ou temas sugeridos; (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.

Materiais: livro ou filme infantil, televisão ou computador (caso opte pelo filme), caderno ou 
folha avulsa para registrar a nova versão da história preferida.

Tempo previsto: 1 hora

Mão na massa: Converse com a criança sobre as histórias infantis e ajude-a, caso tenha di-
ficuldade, a selecionar sua favorita. Pegue o livro ou o filme que conta essa história para 
mostrar a ela quem é o autor e contar que hoje vocês brincarão de ser autores. Pergunte: Se 
você pudesse mudar uma parte da história, qual seria? Ajude-a a identificar essa parte per-
guntando: Do que você não gosta nesta história? Por quê? Vamos juntos repensar e reescrever 
esse trecho? Após reelaboração oral da história, registre no caderno ou na folha avulsa a nova 
versão para que a criança veja o texto escrito. Peça ajuda a ela para escrever uma palavra ou 
ilustrar com um desenho alguma passagem da história.

https://br.pinterest.com/pin/821555156994031205/


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

Eu desenho minhas mãos 
Descobrir que o corpo é fascinante, inclusive as dimensões dele. As mãos da criança e as suas 
podem ser utilizadas para inúmeras atividades e, especialmente, para reforçar o vínculo afetivo.

Objetivos: Estimular a criança a perceber o contorno das mãos dela e das suas, estabelecendo, 
além de um diálogo sobre uma comparação de tamanho, o vínculo afetivo.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com pos-
sibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

Material: caderno, lápis de color ou giz de cera.

Tempo previsto: 40 minutos

Mão na massa: Com seu auxílio, a criança desenha, em uma folha avulsa ou no caderno, o con-
torno das mãos dela. Depois é sua vez de fazer o mesmo com as suas. É possível explorar com ela 
o movimento a ser executado com o lápis ou giz de cera, analisar o tamanho das mãos (Qual é 
maior? Qual é menor? Qual seria a justificativa para tal constatação?), conversar sobre os cuida-
dos de higiene necessários, o uso das mãos na hora da alimentação, de vestir as roupas etc., as 
brincadeiras em que usam as mãos etc.

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=1H9dkN0T0tQ. Acesso em: 6 mai. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=d4szCkWxLxU. Acesso em: 6 maio 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=1H9dkN0T0tQ
https://www.youtube.com/watch?v=d4szCkWxLxU


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

Cartaz de prevenção contra o coronavírus:
Nossa família se cuida!
A responsabilidade de proteção contra o coronavírus é de todos. Vamos estimular a criança a 
pensar na importância de um cartaz com imagens para reforçar os hábitos de higiene? Vamos 
elaborar um? Que tal divulgá-lo nas redes sociais e colocá-lo na porta da residência?

Objetivo: Reconhecer e sistematizar as principais informações que evitam o contágio do corona-
vírus. Organizar as informações selecionadas em um cartaz com imagens referentes aos princi-
pais cuidados.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, 
percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e 
agir; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhe-
cendo suas conquistas e limitações; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolven-
do atitudes de participação e cooperação; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos; (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, à 
alimentação, ao conforto e à aparência; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no aten-
dimento 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.

Material: folhas em branco, lápis, borracha, canetas coloridas, régua, tesoura e fita adesiva ou 
cola.

Tempo previsto: 2 horas

Mão na massa: Você deverá identificar com a criança quais são os principais cuidados que evitam 
o contágio do coronavírus e elaborar um registro deles por meio de imagens. Dessa forma, quais 
imagens poderiam expressar, por exemplo, a mensagem de lavar as mãos?

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk. Acesso em: 6 maio 2020.

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Cartilha--Crian--as-Coronavirus.pdf. Acesso 
em: 6 maio 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Cartilha--Crian--as-Coronavirus.pdf


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

Pequeno cientista
O que acontece com o açúcar quando colocado na água? E com o papel higiênico? E com a colher?

Objetivo: Observar e classificar os materiais conforme forem sendo colocados em contato com a 
água. Registrar as observações.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em 
diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais; (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múlti-
plas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.

Material: recipiente grande com água (uma bacia, por exemplo), materiais que amoleçam ou se 
desfaçam em contato com a água e outros que não se alterem em contato com ela. Algumas su-
gestões: papéis diversos, jornal, papelão, algodão, sal, açúcar, café, bola de plástico, colher, pente 
etc. (atenção para não selecionar somente materiais que se dissolvam ou amoleçam na água ou 
que não se alterem em contato com ela). Para registro, utilizem: caderno e/ou folhas avulsas, 
lápis, régua e borracha.

Tempo previsto: 30 minutos

Mão na massa: Separe os materiais que serão utilizados pela criança. Escolha um recipiente não 
muito fundo em que ela possa colocá-los para fazer a experiência. Ela deve elaborar uma tabela 
de duas colunas. Na primeira coluna, escreverá o nome dos materiais (açúcar, areia, café, algodão 
etc.) e, na segunda, anotará suas observações. Antes de iniciar a experiência, levante hipóteses 
perguntando à criança o que ela acha que vai acontecer com cada um dos materiais. Deixe-a 
colocar cada um deles na água e, em seguida, anotar na tabela, com as próprias palavras, o que 
aconteceu (por exemplo: ele sumiu, amoleceu ou apenas ficou molhado). Caso a criança já saiba 
escrever, estimule-a a citar mais detalhes em seu registro. Ao final da brincadeira, peça a ela 
que agrupe os materiais observados conforme suas semelhanças. Por fim, observe com ela se as 
hipóteses levantadas se confirmaram (isso também pode ser feito logo após testar cada um dos 
materiais).

Recursos digitais: https://www.tempojunto.com/2019/03/25/experimento-cientifico-facil-o-que-
-dissolve-na-agua/. Acesso em: 6 maio 2020;

https://www.youtube.com/watch?v=aI63JRLI2BU. Acesso em: 6 maio 2020.

https://www.tempojunto.com/2019/03/25/experimento-cientifico-facil-o-que-dissolve-na-agua/
https://www.tempojunto.com/2019/03/25/experimento-cientifico-facil-o-que-dissolve-na-agua/
https://www.youtube.com/watch?v=aI63JRLI2BU


O que acontece?
Despertar o interesse das crianças pela investigação por meio da observação de experimentos simples.

Objetivo: Observar, levantar hipóteses e descrever a mudança de pastilhas coloridas em contato com a água.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferen-
tes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artifi-
ciais; (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03EF09) Levantar hipóteses em 
relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas con-
quistas e limitações.

Material: recipiente raso (como um prato), água, pastilhas de chocolate (do tipo M&Ms ou Confetti). 

Tempo previsto: 15 minutos

Mão na massa: Assista ao vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=tjIPhMEWFBg> para 
que possa entender a atividade e, assim, indicar à criança as posições em que deve colocar as pastilhas 
no prato. O vídeo aborda conceitos não adequados para as crianças nesta fase. No momento, só queremos 
que elas saibam que alguns materiais se transformam, mudam de aspecto dependendo da nossa ação (o 
chocolate, por conter açúcar e corante em seu revestimento, dissolve-se em contato com a água). Peça 
que a criança registre no papel, com desenhos e palavras, seu experimento e, se possível, faca você tam-
bém um registro. Nesta faixa etária, a criança nem sempre terá domínio do sistema de escrita formal e 
correto das palavras, por isso, respeite a forma que ela escreve e estimule-a cada vez mais a escrever. 
Compartilhem seus registros, leia os seus para ela indicando que a leitura inicia pelo lado esquerdo da 
folha e de cima para baixo. Isso a auxiliará em seu aprendizado. Bom divertimento!

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=tjIPhMEWFBg . Acesso em: 6 maio 2020.

Oba, sopa! 
Vamos ver quantos alimentos saudáveis podemos ter em uma sopa? Além de estimular a alimentação 
saudável, promovendo a aproximação das crianças dos alimentos que geralmente têm menor aceitação, 
a atividade visa desenvolver a linguagem oral, enriquecendo o vocabulário por meio da música, de uma 
forma lúdica e bastante divertida.

Objetivo: Levar a criança a conhecer e experimentar diferentes hortaliças e legumes, identificando suas 
características, como formato, cor e sabor.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pes-
soas e grupos diversos; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de partici-
pação e cooperação.

Material: hortaliças e legumes que a família tenha na geladeira, aparelho de som para ouvir a música 
Sopa, da dupla Palavra Cantada, papel, caneta hidrográfica ou giz de cera.

Tempo previsto: 30 minutos

Mão na massa: Aguce a curiosidade da criança cantando com ela a canção Sopa, da dupla Palavra Canta-
da. Se preferir, acompanhe o clipe oficial no site que indicamos abaixo. Na sequência, sob sua orientação, 
a criança irá observar os alimentos que estão na geladeira. Essa é a hora de ampliar o vocabulário dela 
nomeando as hortaliças, frutas, legumes e até outros alimentos que não são utilizados como ingredientes 
de uma sopa. Para ampliar a atividade, a criança pode desenhar o que ela gosta na sopa e perguntar às 
demais pessoas da casa de que cada um gosta, identificando, assim, as diferenças e semelhanças entre 
as pessoas.

Recurso digital: http://palavracantada.com.br/musica/sopa/. Acesso em: 6 maio 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=tjIPhMEWFBg
https://www.youtube.com/watch?v=tjIPhMEWFBg 
http://palavracantada.com.br/musica/sopa/


Música e desenho: diversão
Vamos desenhar e dançar conforme o ritmo da música?

Objetivo: Estimular a imaginação da criança e sua percepção auditiva e corporal por meio da ex-
pressão artística e da dança.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (in-
tensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas 
e sons; (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensa-
ções e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música; 
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais desenvolvendo atitudes de participação e coopera-
ção; (EI03EO05) Demonstrar que valoriza as características de seu corpo e respeita as característi-
cas dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.

Material: lápis de cor, caderno ou folhas avulsas, aparelho de som, tecido para cobrir os olhos, 
seleção prévia de pelo menos quatro músicas de estilos diferentes.

Tempo previsto: 30 a 40 minutos

Mão na massa: Você deve explicar a atividade à criança e, se possível, participar. Quem estiver 
desenhando deverá estar com os olhos vendados. Os lápis de cor e o papel precisam estar na frente 
dessa pessoa, disponíveis para serem usados em cada estilo de música. É preciso explicar às crian-
ças que irão ouvir diferentes estilos musicais e que devem fazer desenhos que expressem como 
sentiram a música. Devem ser feitos pelo menos quatro desenhos. Em seguida, vocês devem con-
versar sobre os desenhos feitos no papel, analisar a força dos traços e os movimentos realizados 
(se foram conforme o volume, a duração e o timbre dos sons). Após a atividade com os desenhos, é 
hora de dançar conforme o ritmo de cada música e o estímulo que cada estilo desperta.

Recurso digital: https://www.tempojunto.com/2015/12/21/10-maneiras-de-brincar-de-desenhar/. 
Acesso em: 6 maio 2020.

https://www.tempojunto.com/2015/12/21/10-maneiras-de-brincar-de-desenhar/
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