
  

ROTEIRO DAS ATIVIDADES 
 DE COMPLEMENTAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ II 

SEQUÊNCIA ___ 
 

Olá, Famílias!  

 Quem poderia prever que ainda estaríamos enfrentando essa 

Pandemia?! Pois é, mas não podemos “deixar a peteca cair”, já passamos por 

muitas coisas até aqui, e precisamos seguir em frente. Aguardamos a 

oportunidade em que estaremos juntos novamente de forma segura, mas 

enquanto esse dia não vem, preparamos com muito carinho essa sequência de 

atividades para ser feita em família. 

 Vamos falar sobre TRANSFORMAÇÕES. Com certeza vocês já viram 

muitas, né?! Traremos uma transformação que ocorre naturalmente no meio 

ambiente e outras que precisam da nossa ajudinha! Vamos lá?! 

  
BANCO DE SUGESTÕES: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Links Recomendados: 
 

• Livro “O caso da Lagarta que tomou chá-de-sumiço” 
https://drive.google.com/file/d/161g4QQr7Nf09d4srbTYxtVyu8mdWEpVp
/view?usp=sharing 

• Vídeo: “O Diário de Mika | Borboleta é uma flor que voa” 
https://www.youtube.com/watch?v=6u5y_PewAro 

• Uma Coisa Vira Outra | O Show da Luna! Episódio Completo 
https://www.youtube.com/watch?v=39sgC8qvYFk 
 

https://drive.google.com/file/d/161g4QQr7Nf09d4srbTYxtVyu8mdWEpVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/161g4QQr7Nf09d4srbTYxtVyu8mdWEpVp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6u5y_PewAro
https://www.youtube.com/watch?v=39sgC8qvYFk


  

• Adriana Partimpim - As borboletas (Ao vivo) 
https://www.youtube.com/watch?v=1-EfSGTdep8 

• 5 Brinquedos reciclados fáceis de fazer 
https://www.youtube.com/watch?v=CJKJlZOhJPE 

• 6 Brinquedos Práticos 
https://www.youtube.com/watch?v=Iim2nxoO8jI%5d 
 

1ª Proposta 

• Procure em sua casa, um espaço agradável e confortável para realizar a 
leitura do livro “O caso da Lagarta que tomou chá-de-sumiço”, para a 
criança. Após a leitura, pergunte a ela o que de fato aconteceu com a 
lagarta. Deixe que ela conte sua versão dos fatos. Pergunte também, 
por que a coruja não conseguia encontrar a lagarta.  

• Por falar em procurar, que tal brincar de Pique-esconde em família?  
 

2ª Proposta 

• Assistam juntos o vídeo “O Diário de Mika | Borboleta É uma Flor Que 
Voa”e em seguida, observem a ilustração abaixo que esquematiza o 
ciclo da vida das Borboletas e conversem sobre essas etapas, 
destacando sempre que a lagarta passa por alguns processos de 
transformação antes de virar uma bela borboleta. 

 

 

 

 

 

 

 

• Depois de conversarem a respeito da transformação da lagarta para 
borboleta, vamos construir um móbile representando essa 
transformação. Vocês irão precisar de folhas de papel, lápis de cor, 
canetinha ou giz de cera, cola, uma linha (pode ser nylon ou barbante), 
um cabide e tesoura. Após desenharem as etapas do ciclo de vida da 
borboleta, recortem e utilizem o barbante para pendurá-las em ordem no 
cabide. Não esqueça, de escrever com letra BASTÃO, o nome de cada 
etapa. Pendurem o cabide em algum lugar visível para criança, e 

https://www.youtube.com/watch?v=1-EfSGTdep8
https://www.youtube.com/watch?v=CJKJlZOhJPE
https://www.youtube.com/watch?v=Iim2nxoO8jI%5d
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https://www.youtube.com/watch?v=6u5y_PewAro


  

incentive-a apresentá-lo a toda família.Observe abaixo umasugestão de 
móbile:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª Proposta 

• Dia de Arte e Música! Assistam juntos o vídeo “Adriana Partimpim - As 
borboletas (Ao vivo)”Cantem e dancem juntos a música apresentada. 

• Vocês observaram que no vídeo a Adriana usa um chapéu de 
borboletas? A proposta de hoje, é vocês criarem a partir dos materiais 
que têm aí na sua casa acessórios com o tema Borboleta. Pode ter uma 
gravata, um arco, uma pulseira, um broche ou mesmo um objeto de 
coração e etc. 

• Antes de começar a fazer a atividade, faça junto com a criança, a lista 
de materiais que serão utilizados, com letra BASTÃO. É muito 
importante que a criança acompanhe esse processo para valorizar o 
registro escrito. 

 

 

4º Proposta 

• Assistam o Vídeo: Uma Coisa Vira Outra | O Show da Luna! Episódio 
Completo e conversem sobre a importância de organizar o lixo. 
Falem também sobre a transformação que pode acontecer com 
alguns materiais, a Reciclagem e Reutilização. 

• A proposta de hoje é organizar a separação do lixo produzido em 
casa. Vocês podem usar diversas lixeiras, ou mesmo caixas de 
papelão que devem ser identificadas de acordo como a cor do 
material que deve ser depositado nelas. Veja abaixo o padrão dos 
códigos de reciclagem que utilizamos e apresentem as crianças, para 
que ela faça relação das cores com o material. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-EfSGTdep8
https://www.youtube.com/watch?v=1-EfSGTdep8
https://www.youtube.com/watch?v=39sgC8qvYFk
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• Veja algumas sugestões de como construir suas lixeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

• Sempre que houver uma oportunidade, incentive a criança a separar 
o material nas lixeiras corretas para descartar. 

5º Proposta 

• Assim como a lagarta se transforma em borboleta, muitos materiais 
que utilizamos no nosso dia-a-dia podem ser transformados. 
Algumas vezes, esse processo é chamado de Reciclagem (é a 
recuperação de materiais usados e descartados, que podem ser 
transformados novamente em matéria prima e incorporados 
novamente no processo produtivo) e outras Reutilização (é o uso de 
um produto por mais de uma vez, independentemente de ser na 
mesma função ou não). 

• Por falar em Reutilização, separamos uns vídeos, que ensinam a 
transformar materiais para confeccionar brinquedos. Escolha um 
deles (ou vários) e confeccione em família! Não esqueça de registrar 
o processo e compartilhar com a escola. 

5 BRINQUEDOS 
RECICLADOS FÁCEIS DE 

FAZER 

 
 
 
 
 

 
 
 

6 BRINQUEDOS PRÁTICOS 

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