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ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGÓGICAS PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO  

INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 

4 E 5 ANOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 



 

 

Palavra do Secretário de Educação 

 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis!  

 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria 

Municipal de Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da 

aprendizagem à distância, que será realizado em parceria entre o município e a 

família, como aponta nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205: 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo 

a educação  à distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, 

por meio de tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo 

material para levar a informação necessária para auxiliar à aprendizagem dos 

nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua colaboração e 

parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação 

(críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar 

esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que garantirá o                

              sucesso para cada um de nossos alunos! 

Esta primeira parte será para darmos início às demais atividades, estamos 

disponibilizando este material que poderá  ser usado online ou baixado e 

impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

 

• As atividades precisam de apoio da família para serem desenvolvidas. 

Demonstre seu interesse e  estimule a criança a realizar as tarefas.  

• Quando possível será importante ter um local fixo e também um horário 

para a realização das mesmas. Não é necessário cansar a criança, 2 

(duas) horas por dia serão suficientes. 

• Separe tempo também para brincadeiras, leituras e jogos! 

• As crianças nessa faixa de idade (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) 

escrevem em caixa alta (letra maiúscula). Isso é normal! Vamos lembrar 

que as informações ao nosso redor estão escritas com a chamada letra 

bastão. Elas estão em  propagandas de todos os veículos  de 

comunicação, como outdoors, televisão, internet, nomes dos produtos nos 

supermercados, entre outros. Não se preocupem, pois  a criança será 

levada a essa construção da escrita cursiva ( letra de mão) quando chegar 

o tempo certo. 

• Precisamos também que vocês separem um tempo para leitura em voz 

alta com a criança. O exemplo é muito importante! Revezem com ela, e 

saibam que textos variados como livros e gibis, por exemplo, são 

importantes. 



 

 

• Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola. 

 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até 
retornamos à sala de aula! 

 
 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
          PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
           SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Propostas de atividades –  Março/Abril  de 2020 
 
DEPARTAMENTO: Educação Infantil 
 
EQUIPE: Zenaide Rosa de Araujo e Véra Lúcia Oliveira de Melo Andrade 
 
“ Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as 
crianças possam falar, ouvir, potencializando sua participação na cultura 
oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 
descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo  e 
nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui 
ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.” ( 
Base Nacional Comum Curricular- Etapa da Educação Infantil ) 
 

JUSTIFICATIVA: 

   Com o compromisso de preservar o tempo da infância, o departamento 

de educação infantil sugere algumas atividades que poderão ser realizadas 

com as crianças, neste período de confinamento domiciliar. Todas as 

atividades aqui propostas poderão ser realizadas com todos as crianças e 

adultos que moram com os pequenos. 

PÚBLICO ALVO: 

 Crianças de 4 e 5 anos 

PERÍODO: 

24 de março à 30 de abril 

ATIVIDADES: 

- Brincando de mímica, teatro, novelas, séries, programa de auditórios e 

outros; 

- Brincando de Karaokê; 

- Elaboração de fantoches de dedo, de palito, de dobradura, de saco de 

papel, de rolos ( papel higiênico, papel toalha e outros); 

Desenho :  para desenhar não precisamos somente de lápis, caneta, 

hidrocor, papel, tinta, pincéis. Aproveite aquela embalagem velha, sacolas 

- Brincadeiras de faz de conta; 

- Confecção de fantasias improvisadas com roupas, sapatos, bijuterias e 

objetos de adultos e crianças maiores; 

- Construção de máscaras, perucas e adereços com embalagens, sacolas 

de mercados e lojas; 



 

 

de papel, papelão, jornal, revista, borra de café, pedaços de carvão, 

tijolos, água, gelatina; 

- Bolinhas de sabão 

- Literatura infantil 

- Jogos, brincadeiras e atividades pedagógicas 

RECURSOS: 

- Espaço físico: Moradia ( casas ) das crianças 

- Os materiais utilizados para a realização destas atividades serão os que 

já existem nas casas das crianças, não sendo necessário a compra dos 

mesmos 

- Roupas, sapatos e acessórios variados 

- Embalagens variadas, sacolas de papel, plásticas, caixas de tamanhos 

variados 

- Televisão, vídeos, rádio, cds, celulares 

- Carvão, tijolo, caneta, hidrocor, pincéis, lápis variados, hidrocor, papelão, 

borra de café, gelatinas de cores variadas, água, detergente, sabão 

- Livros em PDF que serão anexados no site da prefeitura 

- Sugestões de materiais e jogos disponíveis no site da prefeitura 

 

“A infância não é um tempo, não é uma idade, uma coleção de memórias. 
A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É quando estamos 
disponíveis para nos surpreendermos, para nos deixarmos encantar. 
Quase tudo se adquire nesse tempo em que aprendemos o próprio 

sentimento do tempo.”     Mia Couto  
 

 

 

 

    

 

 

 

 


