
 

ROTEIRO DAS ATIVIDADES DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ I 

SEMANA ___ - DE ____/____ À ____/____ 

Sr. Responsáveis,  

Segue abaixo o roteiro das atividades planejadas para o desenvolvimento ao longo da 

quinzena. Há atividades que necessitam ser impressas, porém caso tenha alguma dificuldade 

nesse sentido, não precisa se preocupar, também estamos oferecendo sugestões de atividades 

que podem ser feitas sem qualquer impressão.  

Contamos com sua parceria para continuar estimulando o desenvolvimento das nossas 

crianças!  

Até a próxima semana. 

ROTEIRO DE DESENVOLVIMENTO 

 

BANCO DE SUGESTÕES:  

 

Literatura: “O pescador, o anel e o rei” – Bia Bedran   

 Encontre a história nos seguintes links:  

https://www.youtube.com/watch?v=n4bh0ypxoak 

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

 

 

Vídeos Recomendados:    

Sara vai à praia – Sara e sua turma  

https://www.youtube.com/watch?v=-CtwS7hMUik  

As férias do Juca Machuca – Varal de histórias  

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

Como fazer areia cinética  

https://www.youtube.com/watch?v=w9RIYQuHzUw  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4bh0ypxoak
https://www.youtube.com/watch?v=mqYNSblaTAY
https://www.youtube.com/watch?v=-CtwS7hMUik
https://www.youtube.com/watch?v=vinZKHKwywY
https://www.youtube.com/watch?v=w9RIYQuHzUw


1ª PROPOSTA: 

 

Momento da história:  

 

 Busque um lugar agradável e aconchegante!  Assista os vídeos.    

Use os links disponíveis. 

- Sugestão: Deite na cama, sente em almofadas, no chão, dentro de casa, na varanda 

ou no quintal.  

 Permita que a criança reconte a história do jeitinho que ela conseguir e preferir! Vai 

se divertir e se surpreender com a versão dela, garantimos!  

 Converse com a criança sobre a história! 

 

- Sugestão: Na sua família tem algum pescador? Você já foi ou gostaria de ir pescar um 

dia? O que será que podemos encontrar no mar além dos peixes?  Você já encontrou 

lixo na praia? O que você pensa sobre jogar lixo no chão? Qual é o lugar correto para 

jogar o nosso lixo? O que podemos fazer se encontrarmos lixo na praia? ... 

 

 Vamos agora fazer um lindo desenho sobre a história: Escolha a sua praia preferida 

da nossa cidade Armação dos Búzios. Use a criatividade e material que tiver 

disponível. 

- Sugestão: Desenhe na folha, na caixa de papelão , no chão cimentado, na terra, com 

lápis, giz de cera, caneta ou hidrocor, tinta, pedaço de gesso, tijolinho ou galho... 

     

 

2ª PROPOSTA: 

 

Colaborar com o desenvolvimento da coordenação motora, a criatividade e a consciência do 

material reciclável e reutilizável é muito importante para o aprendizado na Educação Infantil. 

Vamos então, incentivar as crianças a reciclar utilizando bandejas de isopor, aquelas que 

geralmente vêm embaladas as frutas, os queijos e as carnes... 

 

Sara vai á praia:  

 

  Muitas pessoas vão à praia, consomem as coisas e deixam seu lixo na areia. 

Sabemos que isso é errado e a Sara nos mostrou que devemos sempre jogar o lixo na 

lixeira para não poluir a areia e nem o mar. 

 

 Uma forma de ajudar o meio ambiente é reutilizar materiais. Vamos reciclar?  



 

1- DESENHO MÁGICO 

Vamos fazer uma mágica bem legal? Recorte as abas da bandeja de isopor e utilize 

o fundo. Faça um lindo desenho com canetinha, pode ser um desenho que lembre 

sua praia preferida. 

A criança deverá passar por cima do desenho um lápis, caneta ou palito, afundando 

no isopor para deixar a marca, e com o dedo ela vai espalhar uma tinta por todo o 

desenho. Coloque sobre um papel e aperte bem toda a superfície, retire e veja a 

mágica! 

 

- Dica: Retire o excesso de tinta das marcações com o palito. 

            Se quiser, pode transferir o desenho para uma camisa (tecido), mas será  

                                  necessário utilizar tinta de tecido. 

 

                                                                              

 

 

2- QUADRINHO 

Que tal decorar a parede ou um armário!? 

Recolha no quintal elementos da natureza (pedrinhas, areia, folhas, gravetos...) 

passe cola na bandeja de isopor e decorando com os elementos encontrados 

usando a criatividade (crie paisagens, animais, casas...). Se não encontrar os 

elementos, pode fazer o quadro apenas com pintura. 

                      Veja como fica lindo na decoração! 

 



 

 

 

3- ALINHAVO 

Imagine como ficará seu nome com furinhos! 

Ajude a criança a escrever a primeira letra ou nome dela dentro da bandeja de 

isopor, escreva com letra bastão (letras maiúsculas), com lápis peça que ela faça 

furinhos sobre as letras! 

Depois, também pode aumentar esses furinhos e passar um barbante, ou até 

mesmo um cadarço. Além de divertido, estamos desenvolvendo a coordenação 

motora. 

 

       

 

 

         

 

 

 

 



3ª PROPOSTA: 

 

As férias de Juca Machuca:  

 

  Veja o vídeo com a história. Use o link  disponível. 

                O Juca não queria levar nada na mala para brincar só no celular, que triste! 

Será que ele não sabe quanta coisa legal podemos fazer na praia?  

               Conte para o Juca: O que você mais gosta de fazer na praia? 

 

 Caça tesouro: Procure pela casa brinquedos ou coisas que você e sua família 

costumam levar para a praia. Pode ser: baldinhos, protetor solar, sunga ou biquíni, 

toalha ou qualquer outra coisa que vocês gostam de levar para praia, cuidado para 

não esquecer nada! 

 

 Sabia que também podemos brincar e nos divertir sem brinquedos? Na praia 

podemos nadar, podemos cavar com as mãozinhas a areia e também podemos 

brincar com a luz do sol usando as nossas sombras. E já que talvez a ida a praia 

nesse período que estamos passando seja complicado, também podemos brincar e 

nos divertir em casa, tente e veja como e divertido! 

 

SUGESTÕES DE BRINCADEIRAS DE VERÃO 

 

     Produzir areia com uma simples receita                                 

Brincar com sombras na 

parede                    

 

 

                 

 

.  

 

 

 

 

 

             

 

 



 

               Bolinha de sabão                                 Banho de chuveirinho com garrafa pet 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

               Brincar de “pescar” com peneira  

                       

 

 

 

 

4ª PROPOSTA: 

VAMOS CONTAR OS PEIXINHOS NO MAR? 

 

* Pinte os peixinhos que reservamos para você. Use a imaginação e use bastante cores. Depois, 

corte cada desenho e separe. Cuidado ao usar a tesoura e lembre que deve usar uma sem ponta 

para não se machucar. 

 

 



 

Conte quantos peixinhos. Em uma folha de papel, pinte com tinta guache de azul, ondinhas para 

lembrar a praia. Cole quantos peixes você quer que enfeite a sua praia. Pode desenhar outros 

animais que vivem no mar, se assim desejar. Brincar de desenhar e pintar é muito bom. 

 

 

 

 

 

 

  

5ª PROPOSTA: 

O BARCO DO PESCADOR 

 

* Vamos construir um barco do pescador? Com a ajuda de um responsável, veja o vídeo 

disponível (link no início do roteiro), e dobre conforme ensinado. Use a criatividade e enfeite seu 

barquinho do jeito que você desejar. 

 

*Vamos navegar agora. Precisamos de uma bacia grande com água e um canudo. Peça para um 

adulto encher a bacia de água e, com o canudo, assopre em direção do barquinho e faça ele 

navegar. Será muito divertido você ver que seu barquinho está navegando por aí. 

 



 

 

6ª PROPOSTA: 

HORA DE CRIAR: PEIXINHOS COM AS MÃOS 

 

* Separe três cores de tintas da sua preferência. Peça para um adulto te ajudar a pintar a palma 

da sua mão com a tinta. Marque sua mão em um papel (se tiver dúvida, demos exemplo no 

anexo). Para montarmos um painel bem bonito do fundo do mar, vá unindo, com um pouco de 

cola, a borda dos papeis disponíveis e, assim, você montará um painel de papel bem grande que 

vai parecer uma cartolina. Se quiser, pode também separar uma cartolina com essa atividade. 

Quantos mais peixes das cores que você escolheu, mais divertido ficará! 

 

*Depois que terminar essa atividade, lave as mãos. Vamos ver quantos peixinhos você fez? Em 

um papel, peça para um adulto escrever as cores que você escolheu. Escreva os números que 

você contou para cada cor (trabalhar os números de 1 a 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS PARA SEMANA: 

 

 Folha de papel ou pedaço de papelão; 

 Garrafa pets; 

 Lápis, caneta, giz de cera ou canetinha; 

 Caixa de papelão, vasilha ou tabuleiro; 

 Material reciclado: bandeja de isopor 

 Cola ou durex; 

 Tintas ; 

              

 


