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Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compre-
endem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos 
como 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 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
da Educação Infantil, voltadas para Crianças 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 experiências, o que não exclui a abordagem 
de outros campos na mesma atividade.

Esperamos colaborar com seu trabalho neste período em que 
as crianças estão em casa e aproximar as famílias dos traba-
lhos desenvolvidos com os pequenos.

Olá, educador!



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

Eu e meus amigos da escola
Na escola, a criança convive com outras pessoas. Convide-a para desenhá-las e também uma 
brincadeira que ela faz na escola.

Objetivos: fortalecer o vínculo entre a criança e os colegas, a professora e a escola. Relem-
brar atividades já realizadas e escolher uma delas para ser representada.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os 
espaços com crianças da mesma faixa etária e adulto. (EI02EO04) Comunicar-se com os co-
legas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.

Materiais: caderno e lápis de cor.

Tempo previsto: 20 minutos.

Mão na massa: Instigue a criança a lembrar o nome dos colegas de sala e das atividades 
que realizaram na escola. Estimule-a a representar por um desenho os colegas e o que mais 
gosta de fazer na escola.

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU. Acesso em: 13 mai. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=8GbVrEe73Tc. Acesso em: 13 mai. 2020.

Labirinto de fita
Vamos criar dentro de casa um labirinto cheio de desafios e obstáculos?

Objetivo: participar de situações de deslocamento do corpo no espaço de diversas formas.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (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.

Materiais: fita adesiva e bola.

Tempo previsto: 30 minutos.

Mão na massa: cole a fita adesiva em forma de labirinto no chão e deixe espaço para a 
criança circular nele. Uma regrinha básica: a criança não pode andar do lado de fora do 
labirinto. Observe se ela sente dificuldade para se movimentar em linha reta e coloque 
alguns obstáculos no percurso.

Recurso digital: http://www.rachelswartley.com/2013/03/27/masking-tape-maze/. 
Acesso em: 13 mai. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU
https://www.youtube.com/watch?v=8GbVrEe73Tc
http://www.rachelswartley.com/2013/03/27/masking-tape-maze/


Mala das histórias
Usando brinquedos, a criança pode dar asas à imaginação e criar histórias interessantes. Va-
mos ajudá-la a elaborar essas histórias?

Objetivos: estimular a imaginação da criança para que ela construa narrativas orais envol-
vendo seus brinquedos. Ela deverá dar nome aos personagens, criar fatos e concluir a história; 
assim, de maneira lúdica, perceberá minimamente qual é a estrutura de uma história.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, 
com base em imagens ou temas sugeridos. 

Materiais: mala de viagem, banquinhos ou cadeiras e brinquedos diversos da criança.

Tempo previsto: 1 hora a 1 hora e meia.

Mão na massa: nesta atividade, você precisará auxiliar a criança na organização dos ma-
teriais. Inicialmente, deverá explicar a ela que essa é uma contação de histórias usando os 
brinquedos que ela tem e que essa atividade será bem divertida, porque depois as histórias 
poderão ser contadas para os avós, tios, primos e amigos da escola.  

Será preciso escolher uma mala da família (pode ser também uma caixa de papelão ou qual-
quer outro objeto que armazene os brinquedos) e informar à criança que agora aquela mala 
fará uma viagem diferente e que o nome dela será “Mala das histórias”. Para começar, é pre-
ciso que a criança coloque na mala os brinquedos de que ela mais gosta e que quer que façam 
parte das histórias.

Depois, faça uma espécie de tour pela casa segurando a mão da criança e passeando pelos 
cômodos. Se tiverem mais familiares em casa, combinem antes que, ao passear com a crian-
ça, eles deverão falar para ela, por exemplo: “Olá! Tudo bem? Para onde vocês estão indo e o 
que carregam?”. Você e a criança, então, deverão informar que estão carregando a “Mala das 
histórias”. A narrativa fica a cargo da imaginação da criança em interação com o adulto, pois 
o tour provocará um interesse pela atividade no ritmo de uma brincadeira diferente, visto que 
dificilmente ela olhará para a mala da mesma maneira depois.

Após o tour pela casa, escolha um local bem confortável, de preferência de que a criança goste 
e no qual se sinta à vontade, e, se possível, silencioso, pois nele será realizado um dos momen-
tos mais importantes da atividade. Ao escolher o local, comece a atividade explicando que, a 
partir daquele momento, irão construir uma história fantástica sobre os brinquedos. Tire-os 
de dentro da mala, e, juntos, comecem a construir a história dando nome aos brinquedos, que, 
neste momento, se tornarão personagens. Peça à criança para contar a história. Para isso, 
prepare o espaço com banquinhos ou cadeiras e convide os demais familiares para ouvi-la. Não 
se esqueça de parabenizar a criança quando ela acabar; afinal, o trabalho dela foi primoroso.

Sugerimos que, durante a contação da história, os pais fotografem a criança com os brinquedos 
nas mãos e, se for da escolha dela e dos pais, façam uma videochamada para apresentar a his-
tória para os colegas de escola, a professora e a coordenadora pedagógica, pois isso pode gerar 
uma brincadeira coletiva, com cada colega da criança contando suas histórias com os pais. 



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

Responde, Visconde
O Visconde de Sabugosa é um personagem muito estudioso e curioso do Monteiro Lobato. Ele adora res-
ponder às perguntas das crianças! Vamos conhecer um pouco sobre ele e aprender uma nova canção?

Objetivos: exercitar a memória auditiva e a criatividade. Estabelecer condições para que a criança se 
aproprie do que vê e ouve, produzindo uma narrativa própria.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reco-
nhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. (EI02EF08) Manipular textos e par-
ticipar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, 
histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.). (EI02TS03) Utilizar diferen-
tes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

Materiais: lápis, folhas de papel e celular, para ouvir a música e gravar áudio ou vídeo.

Tempo previsto: 30 minutos.

Mão na massa: depois de ouvir a música com a criança, faça algumas perguntas sobre a percepção 
que ela teve da canção: você conhece o Visconde de Sabugosa? Sabe como ele é? Entende as pergun-
tas que são feitas a ele? Depois de conversar sobre a música, o ideal é ouvi-la novamente, para que a 
criança tente memorizar algum de seus trechos. Nesse momento, ela deve tentar recriar uma parte da 
música: pode ser desenhando algum dos objetos citados nos versos, pode ser fazendo uma coreografia 
ou novas perguntas para o Visconde ou, ainda, usando algum objeto da casa como instrumento musi-
cal. A ideia é gravar um vídeo deste momento. É possível também utilizar a canção como um incentivo 
para ela falar sobre o Visconde: do que ele é feito, por que é tão inteligente, e assim por diante. Ao 
falar sobre essas características, vale explicar como elas foram usadas na canção, que cita o pó de 
pirlimpimpim, que transformou o boneco de espiga de milho (também citado) em um ser vivo.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=UuRlPDwORcw. Acesso em: 13 mai. 2020.

O som dos animais ou O som da fauna
Para as crianças, conhecer os animais e descobrir que som eles emitem é fantástico.

Objetivo: proporcionar à criança o reconhecimento dos animais e a identificação dos sons que eles emitem.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponí-
veis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

Materiais: revistas ou livros variados para recorte, cola, uma folha de papel (A4 ou cartolina), uma 
tesoura pequena sem ponta, lápis de cor ou giz de cera.

Tempo previsto: 1 hora.

Mão na massa: você deve falar para a criança que vocês começaram uma brincadeira superdivertida 
envolvendo animais. Para isso, deverão começar a explorar revistas e livros em busca deles. Caso não 
tenham esses materiais disponíveis, podem desenhá-los. Depois de encontrarem as imagens, vocês 
deverão recortá-las e colá-las em uma folha de papel, compondo, assim, um painel. Após finalizar a 
colagem (ou o desenho) dos animais, estimule a criança a colorir o painel. Em seguida, converse sobre 
cada um dos animais: onde moram, o que comem, que som emitem.

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


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

O toque diferente
Vamos brincar? Que tal chamar a família toda para participar?

Objetivo: estimular a atividade física nas crianças por meio de brincadeiras que envolvam a família.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas 
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 artísticas, entre outras 
possibilidades. (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como dança, teatro e música.

Material: a brincadeira pode ser feita em algum local da casa que tenha espaço.

Tempo previsto: 1 hora.

Mão na massa: para começar essa brincadeira, vocês terão de inventar um toque que será utiliza-
do para descongelar quem for pego. Sejam criativos e escolham um toque legal! Não se esqueçam 
de envolver a criança nessa escolha; ser ouvida é bastante importante para ela. Definam com “dois 
ou um” quem será o pegador. A brincadeira começa com o pegador tentando usar o toque combi-
nado em algum dos outros membros da família. Quem for tocado estará congelado e deverá ficar 
parado até que seja salvo por outro participante que não esteja paralisado. Definam o tempo para 
troca do pegador. Boa diversão!

Recurso digital: http://blog.pimpao.com.br/10-brincadeiras-criativas-para-criancas-de-3-5-anos/ 
Acesso em: 13 mai. 2020.

Hoje tem alinhavo!
Entregar às crianças 1 metro de lã (você pode usar também cordões, cadarço ou fitas) de qualquer 
cor. Em seguida, mostrar uma tampa de caixa (sugestão: caixa de sapato) com pequenos furos, em 
que a lã possa ser inserida. Importante: a distribuição dos furos será de livre escolha; pode ser, por 
exemplo, em forma de figuras geométricas.

Objetivo: reconhecer a importância de trabalhar a habilidade de concentração atrelada à coorde-
nação motora fina.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de de-
senho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

Materiais: caixa de papelão, lã ou material similar para o alinhavo.

Tempo previsto: 40 minutos.

Mão na massa: para o desenvolvimento dessa atividade, solicite à criança que desenhe na tampa 
do sapato. Em seguida, com ela, façam pequenos furos ao redor do desenho. Se tiver um pedaço de 
isopor, coloque-o embaixo da forma para ajudar a fazer os furos. Caso negativo, você deverá fazer os 
furos para evitar que a criança se machuque. Depois, proponha que ela vá “costurando” o desenho 
com a lã ou outro material disponível no momento. Vejam e definam um local para expor o trabalho.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=XZTOHvdA0SU. Acesso em: 13 mai. 2020.

http://blog.pimpao.com.br/10-brincadeiras-criativas-para-criancas-de-3-5-anos/ 
https://www.youtube.com/watch?v=XZTOHvdA0SU
http://blog.pimpao.com.br/10-brincadeiras-criativas-para-criancas-de-3-5-anos/ 


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

Quem quer fazer um quebra-cabeça?
Um quebra-cabeça ensina às crianças a ideia de “todo” e que cada peça é a fração do todo.

Objetivo: Desenvolver percepção visual, pensamento crítico e habilidade motora fina, além de 
habilidades básicas, como reconhecimento das formas, concentração, estabelecimento de me-
tas, paciência, persistência e senso de conquista, fundamentais para o desenvolvimento.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. (EI03EO03) Ampliar 
as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. (EI03CG05) Co-
ordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades 
em situações diversas.

Materiais: quebra-cabeça que tiverem em casa ou um quebra-cabeça produzido por vocês usan-
do imagens de uma página de revista ou tiradas da internet, foto ou cartão-postal, palitos de 
sorvete, cola e estilete (apenas você deve manuseá-lo). Atenção: a imagem precisa ter o tamanho 
de um palito ou dois para que o quebra-cabeça fique bom!

Tempo previsto: 1 hora.

Mão na massa: para essa brincadeira, caso não tenha um quebra-cabeça pronto, você pode criar 
um! Assista ao vídeo para entender melhor o passo a passo. Não se preocupe com a marca dos 
materiais indicados no vídeo; use o que tiver em casa ou siga o passo a passo. 

1. Forre com um papel (pode ser de rascunho) o local onde você irá trabalhar.
2. Pegue a foto escolhida e vire-a de cabeça para baixo (você irá usar o verso da foto).
3. Pegue dois palitos de sorvete, passe cola líquida branca neles e cole um ao lado do outro 
na vertical, deixando um pequeno espaço entre eles.
4. Deixe secar.
5. Passe o estilete no espaço entre os palitos. Pronto, agora é só começar a brincadeira.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=jcFUMznaNLk. Acesso em: 13 mai. 2020.

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


Jogo do “não foi bem assim”
E se as histórias que conhecemos fossem diferentes? Se a Chapeuzinho Vermelho encontrasse o Patinho 
Feio enquanto ia visitar a vovó, por exemplo. Como será que essa história terminaria?

Objetivo: exercitar a criatividade e a capacidade de criar narrativas. Desenvolver a memória.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e 
canções, criando rimas, aliterações e ritmos. (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas 
(escrita espontânea), em situações com função social significativa.

Materiais: celular, câmera ou gravador para registrar a história contada.

Tempo previsto: 1 hora.

Mão na massa: você e a criança devem escolher pelo menos uma história que conheçam. A criança deve 
começar contando a história original escolhida, mas, a cada vez que for interrompida por outro partici-
pante do jogo, que deve dizer uma frase-chave – por exemplo, “não foi bem assim” –, ela deve reinventar 
a história a partir da última frase. No final, a história ficará totalmente maluca e diferente do que de fato 
ela conhecia. Além de ser muito engraçada, a brincadeira é um ótimo exercício de criatividade e pode 
ser repetida várias vezes. Se houver um número suficiente de participantes, é possível fazer uma versão 
encenada, como se a criança e os outros fossem atores, criando um diálogo; já uma terceira pessoa ficaria 
responsável por sinalizar as mudanças por meio da frase-chave.

Brincando com minha história
Atividade de análise do tempo usando fotos e histórias da criança contadas pelos pais e parentes do dia 
do nascimento, passando pelo período em que ela era recém-nascida, até hoje.

Objetivo: desenvolver a percepção sobre as mudanças no tempo. Nesta atividade, as crianças aprendem a 
noção de tempo por meio das diversas experiências que viveram desde o seu nascimento. 

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nasci-
mento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. 

Materiais: fotografias impressas e/ou disponíveis no notebook ou celular, objetos das crianças que fazem 
parte de sua história. 

Tempo previsto: 1 hora.

Mão na massa: inicialmente, encontre até cinco fotografias e/ou objetos relacionados ao dia do nasci-
mento da criança até a sua idade atual. Vocês precisam também relembrar até cinco histórias engraçadas 
e interessantes relacionadas às fotografias e/ou aos objetos escolhidos.

Em primeiro lugar, um dos responsáveis mostra uma fotografia e/ou objeto e vai contando a história 
engraçada ou interessante relacionada a ele para a criança. O episódio deve ser narrado com emoção e 
pausadamente. Em seguida, permita os questionamentos e as perguntas da criança, sejam eles mais sim-
ples, sejam mais complexos. É necessário responder a cada pergunta explicando os fatos. O importante é 
permitir a participação dela. 

Assim deve ser feito com as outras fotografias e/ou os outros objetos mostrados inicialmente. Ao final, a 
criança vai percebendo a passagem do tempo e a história que vai se formando por meio dos objetos e das 
imagens que contam a história dela.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=d-4i2ZlqLsI. Acesso em: 13 mai. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=d-4i2ZlqLsI
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