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Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. As atividades desses 
dias, em sua maioria, estarão incentivando o contato com livros, textos, histórias, 
teatro... Esperamos que vocês se envolvam e divirtam-se realizando as atividades 
propostas.  
 

TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

DATA: 06/04 (Segunda-feira) 

PROFESSORA: Joseane Padoan 
 
Atividade: Dinâmica – Histórias diversas  
 
Justificativa: No início da educação infantil, é importante proporcionar o maior 
número possível de experiências à criança, pois isso as ajudará a adquirir e 
descobrir um mundo completamente novo. A educação física deve, assim, ser 
inserida no conjunto de ações pedagógicas que ajudem o desenvolvimento 
infantil, tendo enfoque lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
Esta semana trabalharemos a Educação Física vinculada à literatura e 
transformaremos o mundo real em fantasia. O período da infância é onde 
conseguimos realizar tal façanha, da forma mais pura e com maestria. 
Convido aos pais, hoje, a participarem desse mundo com seus filhos, 
proporcionando uma prática de atividades físicas divertida e enriquecendo o 
imaginário infantil. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Obter desenvolvimento corporal harmônico (físico- mental); 
• Adquirir controle corporal; 
• Desenvolver a habilidade motora; 
• Reconhecer o corpo, no seu todo, e diferenciar cada uma de suas partes, 

por meio do movimento; 
• Realizar movimentos independentes e interdependentes, como os diversos 

segmentos do corpo; 
• Orientar-se no espaço, discriminando localização, direção e dimensão; 
• Identificar e efetuar movimentos, discriminando as diferentes velocidades e 

trajetórias, no deslocamento do corpo e dos objetos. 
 
 



Desenvolvimento da atividade: 

Atenção: Para esta atividade, precisaremos de duas coisas muito importantes: 
1) A presença e participação de um adulto durante todo o tempo.  
2) Antes de iniciar a atividade, prepare a caixa contendo algumas tarefas que 

deverão ser executadas pela criança (metodologia descrita abaixo). 
 

Para a execução desta atividade, é necessário preparar com antecedência uma 
caixa de papelão (ou sapato) enfeitada, se possível (a criança pode desenhar, 
colorir com giz de cera, recortar, colar, enfeitar como quiser a caixa, sempre 
auxiliada e supervisionada por um adulto).  
Mas atenção! 
Caso não seja possível providenciar a caixa como solicitado, pode-se usar um 
potinho de plástico ou até mesmo um saquinho de presente que esteja disponível. 
Dentro da caixa, coloque pequenos papéis dobrados com algumas tarefas que 
deverão ser realizadas pela criança (e também pela família). Algumas sugestões 
são: 

➢ Você se lembra do lobo, da história dos TRÊS PORQUINHOS? Então, 
sopre tão forte quanto o lobo! 

➢ Você conhece a história de JOÃO E MARIA? Agora é sua vez de mexer o 
caldeirão da bruxa! 

➢ Você faria companhia à CHAPEUZINHO VERMELHO, na estrada para a 
casa da vovozinha? Vamos saltitar e cantarolar como ela? 

➢ Você gostaria de ir a um lindo baile e dançar como A BELA E A FERA? 
Então dance como quiser agora. 

➢ Você acredita que o gigante sentiu o cheiro de João dentro do forno, na 
história de JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO? Então, saia pela casa fazendo Fa – 
Fi – Fu... e cheirando tudo! 

Após executarem todas as tarefas, escolham uma das histórias disponíveis abaixo 
e assistam juntos para complementar a aprendizagem. Divirtam-se! 

 
Complementação: Contos clássicos 
➢ Os três porquinhos  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f7HAySgMVv0 
➢ João e Maria  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YgImu01S11o 
➢ Chapeuzinho Vermelho 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k8WImcqa64Q 
➢ A Bela e a Fera (Cena da dança) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qOvmpZuYoys 
➢ João e o pé de feijão  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bLvAkTUZQkM 
 

 
 

Desejamos a vocês um ótimo trabalho. Divirtam-se! 
Coordenação Educação Infantil 

Professoras Regentes: Letícia e Fernanda 
Professores Especialistas: Luísa, Joseane, Marianna e Thales 
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