
 

               ROTEIRO DAS ATIVIDADES 
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ I 

SEQUÊNCIA    

 

Sr. Responsável, 
 

Segue abaixo, o roteiro das atividades planejadas para o desenvolvimento ao 

longo da quinzena. Contamos com a sua parceria para continuarmos estimulando 

o desenvolvimento das nossas crianças. Não deixe de compartilhar esses 

momentos, envie- nos fotos e vídeos de vocês nessas atividades por WhatsApp 

ou poste nas redes sociais e marque no facebook da escola. 

 

 

BANCO DE SUGESTÕES: 

 
Hora de viajar com a história do “ERA UMA VEZ... CONTOS E RECONTOS” 

 

 
 

1ª PROPOSTA: Hora de viajar com história de Era Uma Vez... 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645682702975206&id=100026

004454975  

• Vamos iniciar a nossa atividade assistindo a história chapeuzinho vermelho. 

• Agora desenhe parte da história que você mais gostou e reconte para o 

responsável. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645682702975206&id=100026004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645682702975206&id=100026004454975


 

2ª PROPOSTA: Construindo com sucatas                                                                                

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645721616304648&id=100023

004454975  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645708342972642&id=100026

004454975  

               

 

• Converse com a criança sobre a história ouvida  e com a ajuda do 
responsável confeccione um ou mais personagens da história usando 
sucatas (materiais reciclados). 

• Você vai precisar de: 

✓ Tampinha de garrafa plástica de vários tamanhos e cores diferentes. 

✓ Barbante 

✓ Palito de picolé 

• Preparo: 

✓ Com ajuda do responsável faça um furo no meio da tampinha; 

✓ Passe o barbante nas tampinhas e monte o Joãozinho; 

✓ A criança irá desenhar os olhos, boca e nariz. 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645721616304648&id=100023004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645721616304648&id=100023004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645708342972642&id=100026004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645708342972642&id=100026004454975


 

 

3ª PROPOSTA: Vamos cantar e dançar                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=Ge3T3ziW5Ks  

   
 

• Vamos cantar e dançar a música: Vamos brincar no bosque enquanto o seu 
lobo não vem!  
 

Vamos brincar no bosque, 
Enquanto seu lobo não vem... 
Vamos brincar no bosque, 
Enquanto seu lobo não vem... 
Seu lobo esta? 
Estou botando a calca. 

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, 
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, 
Seu lobo esta? 
Estou botando a camiseta. 

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem... 
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem 
Seu lobo esta? 
Estou botando o casaco. 

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, 
Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem, 
Seu lobo esta? 
Estou botando o sapato. 

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, 
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem 
Seu lobo esta? 
Estou com fome e vou comer todas 

Ai, ai socorro 
As frutas da vovo! Esperem, eu sou um lobo bonzinho, 
São só as frutinhas! 
Poxa, eu me arrumei todinho... auuuuuu... 

Compositores: Vanessa Alves / Oscar Banegas / Joe Mac Fuste 

 

• A música faz referência a vestimenta do lobo como calça, camisa... .  
 

• Agora vamos montar o nosso corpinho. Você pode recortar de revistas e 
jornais as partes do corpo ou desenhar.   
 
Exemplo: 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge3T3ziW5Ks


 

 
 
 
 
 

4º PROPOSTA:  Hora da experiência   

https://www.youtube.com/watch?v=8_R--i34lxk&t=66s  

    

    

    

• Materiais necessários: 

✓ Um recipiente : travessa ou tabuleiro. 

✓ Copos transparentes 

✓ Vinagre branco 

✓ Detergente  

✓ Uma colher de bicabornato de sódio  

✓ Corantes alimentícios 

✓ Colher   
 

• Preparo : 

✓ Encha  os copos de vinagre pela metade 

✓ Depois os corantes 

✓ Misture com a colher 

✓ Acrescente um pouco de detergente  

✓ E por fim a colher de bicabornato de sódio. 
 

  Agora é hora de se divertir! Escolha uma das experiênias do vídeo e             
realize com sua criança. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_R--i34lxk&t=66s


 

 

                                                                                                                                                    
5º PROPOSTA : Brincando eu aprendo 

 
• Encontre os números   https://www.instagram.com/taiseagostini/ 

 
Vamos procurar os números? Na história cachinhos dourados há três ursos. 
Vamos procurar o número três? Desenhe em uma folha de ofício ou números de 
um a dez repetindo o número três. Em cima dela coloque uma vasilha 
transparente com água e corante. Entregue para a criança tampinhas com os 
números para ela achar com um copo transparente onde está na vasilha.  
Pergunte a criança quantas vezes ela achou o número três. Agora, vamos com 
ajuda do responsável contar e escrever o número três. 

 

  
 
 

• Flutua  ou afunda?                         

https://www.youtube.com/watch?v=aP2_c44F-3c&t=191s  

Na história cachinhos dourados há três ursos o papai, a mamãe e o filhinho. Cada 
um tem tamanhos diferentes, para essa experiência vamos precisar de objetos com 
tamanhos e pesos diferentes para descobrir quais deles flutuam ou afundam. Em 
uma bacia com água  peça para as crianças colocarem um objeto de cada vez e 
esperar para ver qual será o resultado. E ai você pergunta flutua ou afunda? 
Nessa experiência vocês verão que a densidade (peso) da água reage diferente 
com relação ao peso e tamanho do objeto.  

  
 

 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/taiseagostini/
https://www.youtube.com/watch?v=aP2_c44F-3c&t=191s


 

 

• Hora do desafio! 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645687312974745&id=1
00026004454975 

 

 
 

 
 
 

 

Nestas atividades vimos os contos Chapeuzinho vermelho e Cachinhos dourados. 
Aprendemos e brincamos bastantes. Agora vamos fazer um desafio literário. Após 
assistir a história chapeuzinho vermelho responda: 
 

Quantos personagens fazem parte desta história? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 
                                                                                              

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645687312974745&id=100026004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645687312974745&id=100026004454975


 

 

Vídeos Recomendados:  

• Hora de viajar com história de era uma vez... - 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645682702975206&id=1

00026004454975  

• Construindo com sucatas - 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645721616304648&id=1

00023004454975 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645708342972642&id=1

00026004454975  

• Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem.  - 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge3T3ziW5Ks  

• Hora da experiência  - https://www.youtube.com/watch?v=8_R--

i34lxk&t=66s  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645697529640390&id=1

00026004454975  

• Cachinhos dourados e os três ursos -  

https://www.youtube.com/watch?v=3vnU7IWPrM0  

• Encontre os números - https://www.instagram.com/taiseagostini/  

• Flutua  ou afunda?- https://www.youtube.com/watch?v=aP2_c44F-

3c&t=191s  

•  Desafio literário- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645687312974745&id=1
00026004454975 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645682702975206&id=100026004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645682702975206&id=100026004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645721616304648&id=100023004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645721616304648&id=100023004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645708342972642&id=100026004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645708342972642&id=100026004454975
https://www.youtube.com/watch?v=Ge3T3ziW5Ks
https://www.youtube.com/watch?v=8_R--i34lxk&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=8_R--i34lxk&t=66s
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645697529640390&id=100026004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645697529640390&id=100026004454975
https://www.youtube.com/watch?v=3vnU7IWPrM0
https://www.instagram.com/taiseagostini/
https://www.youtube.com/watch?v=aP2_c44F-3c&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=aP2_c44F-3c&t=191s
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645687312974745&id=100026004454975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645687312974745&id=100026004454975

