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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

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 a distância, que será realizado em 

parceria entre o Estado 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  virtual. Já 

utilizamos no nosso dia-a-dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias diversificadas, e 

pretendemos usar esse mesmo material para levar até nossos alunos a informação necessária para auxiliar  

a aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo contamos com sua colaboração e parceria. 

Ainda estamos em construção desse processo, sua observação e críticas nos fará 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! 

A primeira  parte será para darmos início às demais atividades, estamos disponibilizando este 

material que pode 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 será o suficiente. 

• 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. Quando olhamos ao nosso redor para verificar que as propagandas 

são veículadas  com a letra bastão em outdoors, na televisão, na internet, em nomes dos produtos 

nos supermercados, entre outros. Não se preocupe a criança será levada a essa construção da 

escrita manuscrita ( letra de mão) quando chegar o tempo certo. 

• Precisamos também que você separe um tempo para ler em voz alta com a criança, o exemplo é 

muito importante, reveze com ela, cada um lê um dia, textos variados, um livro, gibis,etc. 



• Você pode falar conosco pelos contatos da sua escola. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  
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1- Vamos colar papel picado ou bolinha de papel (o que você tiver em casa) quanto mais colorido 

melhor, dentro do balão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: CIEP 378 Municipalizado Thereza Peixoto Gonçalves. 

PROFESSOR(A) – ROSEMAYRE 

ALUNO(A): 2 ANOS 

TURNO: PARCIAL                                                       TURMA: MATERNAL 



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                     SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

- Propor as crianças que acompanhem a professora ao cantar e dançar a música “Cabeça, Ombro, Joelho 

e Pé”. (Música Infantil do Herói / O Rei Infantil) fonte: Youtube, com o objetivo de conhecer e 

valorizar as possibilidades expressivas do corpo.  

- Convidar as crianças para continuarem a brincar e dançar, acompanhando as músicas infantis do vídeo. 

- Propor que após a apresentação do vídeo as crianças façam um desenho de uma pessoa. 

- Pedir que os responsáveis fotografem as produções e postem no Facebook e marquem a Creche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: Creche CEDIAS 

PROFESSOR(A): Camila, Márcia, Roberta, Sandra, Vânia. 

AGENTES EDUCATIVOS: Antônia, Jaciara, Juliana, Larissa, Luciana, Mariana, Maria do 

Socorro, Mariluce, Marisa, Rosany, Viviane. 

ALUNO(A): 2 e 3 anos 

TURNO: INTEGRAL                  TURMAS: Maternal I e II 
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ATIVIDADE 1: 

 

*O que eu vejo quando me olho no espelho? 

 

*Partes do meu corpo 

 

*O que eu vejo quando olho meu responsável no espelho? 

 

*Qual é minha expressão quando estou... alegre, triste, com raiva, chorando, com sono? 

 

Recurso: Espelho 

*O responsável colocará um espelho na frente da criança, o responsável fará perguntas: 

- Quem você está vendo? 

- Você tem cabelos curtos ou longos? 

- Que cor são seus olhos? 

Após o responsável cantará junto com a criança a música: cabeça, ombros, joelho e pé... olhos, ouvido, 

boca e nariz... (nessa hora o responsável pode usar o recurso do celular) 

- É importante que a criança faça os movimentos da música olhando no espelho. Após a criança 

identificará no responsável as partes do corpo que cantaram. 

*Agora, é hora de adivinhar, o responsável fará expressões onde a criança terá que identificar suas 

emoções (triste, alegre, chorando, com raiva, com sono ), após será o contrário a criança fará expressões 

e o responsável terá que identificar. 

- Nesse processo a criança poderá imitar a expressão do responsável. 

Obs.: essa atividade pode ser feita com toda a família (irmãos, avós, pais), tornando esse reconhecimento 

do outro mais interessante. 

                                                                                                                            Fonte: Pinterest 

ESCOLA: CEMEI VILA RUTHE 

PROFESSOR(A):------------- 

  AGENTES EDUCATIVOS:  ALINE MORAES E VERONICA BARROS 

  ALUNO(A): 2 anos 

TURNO: INTEGRAL               TURMA: MATERNAL I  



ATIVIDADE 2: 

 

*Linhas: Retas, zigue-zague, onduladas, circulares 

 

Recurso: giz, pedaço de tijolo, carvão, ou até barbante. ( algo que escreva no chão ou que dê para a 

criança passar por cima), folha de papel, cola, papel picado. 

*O responsável desenhará no chão diversas linhas diferentes (retas, zigue-zague, onduladas, circulares) 

a criança terá que andar por cima para conhecer o movimento que a linha faz. 

- Ao passar pelas linhas o responsável fará comandos de andar pulando com uma perna, pulando com as 

duas pernas, correndo, andando bem devagar com as mãos para o alto. Após o responsável desenhará 

essas linhas no papel, a criança pegará o papel picado fará bolinhas e com o auxílio do responsável deverá 

colar essas bolinhas nas linhas. 

 

 

Fonte: Pinterest 
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Projeto Cantando e Encantando 

*Confecção de um jacaré com materiais recicláveis 

- Esta atividade deverá ser realizada junto cum um adulto.  

- Corte a parte inferior da sua primeira caixa de ovos para o corpo. Em seguida corte a segunda caixa 

de ovos pela metade (separe as duas partes). Para a boca corte os dois rolos de papel higiênico ao meio. 

Pinte as partes exteriores das caixas de ovo e rolos de papel higiênico de verde. Deixe secar. 

- Com a boca seca, pinte de vermelho a parte de dentro. Use um pedaço de cartolina branca e corte em 

formato zigue- zague para os dentes. - - Cole na boca do jacaré. 

- Para fazer os pés, corte pequenos triângulos para as garras. Use cola quente para colar. 

- Adicione a parte inferior da boca, em seguida a parte de cima da boca do jacaré. Use cola quente para 

fazer a colagem. 

- Por último, adicione os olhinhos que podem ser feitos com folha branca ou E.V.A. 

 

 

 

 

 

- Estratégia: Com essa atividade a criança vai desenvolver a coordenação motora fina através da 

pintura, explorar materiais diversificados, aprender a reutilizar materiais que seriam descartados como 

a caixa de ovo e rolo de papel higiênico, desenvolver ritmo e lateralidade com a música: "O jacaré foi 

passear na lagoa", além de brincar com material produzido por ele mesmo. 

- Materiais: 2 caixas de ovos,2 rolinhos de papel higiênico, tinta vermelha e verde, tesoura, cola quente 

(só deve ser usada pelos responsáveis) cola branca e pincel 

- Vídeo da Música: https://www.youtube.com/watch?v=fgfkwGOjxKk  

- Tutorial da confecção do jacaré : https://www.youtube.com/watch?v=osdc9Ga9E6k 

ESCOLA: CMEI DENISE CERQUEIRA 

PROFESSOR(A) : Dayse Christina dos Santos  

ALUNO(A): 2 ANOS  

TURNO :  INTEGRAL                                                 TURMA:  MATERNAL I A  

https://www.youtube.com/watch?v=fgfkwGOjxKk
https://www.youtube.com/watch?v=osdc9Ga9E6k
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* Circuito 

- Primeiro a criança deve passar ajoelhada por baixo dos barbantes e ao mesmo tempo brincar com as 

bolas que foram amarradas) e depois pular dentro de cada bambolê (se a criança conseguir, pode pular 

com um pé só dentro de cada bambolê). 

 

- Estratégia: A criança irá desenvolver habilidades corporais como: Pular, correr, virar, abaixar, virar 

cambalhota dentre outras. Além de exercitar o corpo e incentivá-las a praticar cada vez mais atividades 

físicas.  

- Materiais: Barbante, bolas, bambolê ou outros materiais que o responsável tiver disponível. 

 

         

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: CMEI Denise Cerqueira 

PROFESSOR(A):  Ingrid da Silva P. Ferreira 

ALUNO(A): 2 anos 

TURNO: INTEGRAL            TURMA: MATERNAL I B  
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Cores encontradas no ambiente familiar 

Vídeo aula com a história "O Gato Xadrez" / Autora: Bia Villela, disponível em PDF 

Com o auxílio da família,o aluno irá encontrar objetos em seu campo visual com as cores 

correspondentes aos gatos da história. 

 

 

Disponível em PDF na internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: CRECHE MARIA FERREIRA FILGUEIRA 

PROFESSOR(A) : Ionara, Ana Paula, Fernanda e Rosangêla 

ALUNO(A): 1 a 3 anos 

TURNO: INTEGRAL                                                      TURMA: BERÇÁRIO II, MATERNAL I e II 
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Receita de tinta caseira 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS/ATIVIDADES:  

 

Eu, o outro e nós - hábitos de higiene 

 

Corpo,gestos e movimentos Musicalização 

 

Escuta,fala,pensamento e imaginação – Conversa Normal e Contação de História  

 

 Vídeo da professora explicando a atividade ,disponível no facebook da creche. 

Creche Santa 

Clara-Professora Ana Carolina.mp4
 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: Creche M. Santa Clara 

PROFESSOR(A): Ana Carolina 

ALUNO(A):  1 a 3 anos 

TURNO:   Integral                                                                       TURMAS:  BERÇÁRIO II, MATERNAL I e II 
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ATIVIDADES: COVID-19 

 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:                      

- O eu, o outro e o nós.  

    (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

 

- Escuta, fala, pensamento e imaginação 

    (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

    (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos. 

Estratégia: 

- Visualizar vídeo da história “Mariah” e após realizar questionamentos referentes a mesma. 

 

Rotina: 

   

 -Permanência da elaboração de uma rotina adaptada da creche para a residência permanecendo, sempre 

que possível, com momentos de contação de histórias, avaliações dos dias da semana, climatologia,  

canções infantis, entre outras atividades presentes nas vivências escolares dos educandos. 

 

Atividade: 

   

- Desta vez, a produção fica por conta da história desenvolvida pela docente, intitulada “Mariah”, no qual 

são mencionados a rotina e as formas de prevenção e combate ao COVID-19, disponíveis por meio de 

vídeo em:  

   https://web.facebook.com/creche.lavouras.391 

   - Após os educandos assistirem ao vídeo, deverá ser proposto questionamentos sobre a história, 

envoltos a perguntas como: Qual o nome da personagem? Quais ações Mariah passou a utilizar para 

evitar o COVID-19? Etc. 

ESCOLA: Creche M. Maria Alves Lavouras 

PROFESSOR(A): Juliana da Conceição Alves Teixeira 

ALUNO(A): 2 anos 

TURNO: INTEGRAL                                                                       TURMA: MATERNAL I A 

https://web.facebook.com/creche.lavouras.391


 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

1ª ATIVIDADE: Pintura de sopro 

 

Fazer arte é a brincadeira preferida dos pequenos do maternal. Este modo de fazer arte é uma forma 

diferente e muito legal. Você precisará de poucos itens e ajudará as crianças a estimularem sua 

criatividade e coordenação. 

Recursos para a atividade pintura de sopro: 

• Canudinhos finos e grossos. 

• Tinta guache. 

• Água. 

• Folhas A4. 

 Passo a passo para a atividade pintura de sopro: 

1. Misture uma medida de água para duas de tinta guache. 

ESCOLA: Creche M. Renascer 

PROFESSOR(A): Cristiane, Eliza, Maria do Socorro,  Rainildes,Rosângela, Sílvia, Simone, Vanda 

ALUNO(A): 2 e 3 anos 

TURNO:  INTEGRAL                                                                 TURMA: MATERNAL I e II 



2. Deixe que as crianças derramem um pouco da mistura em seu papel. 

3. Incentive as crianças a usar várias cores. 

4. O canudinho vai servir para empurrar a tinta e distribuir pelo papel 

5. Você pode fazer uma exposição das artes. 

 

 

 

 

https://demonstre.com/10-atividades-ludicas-para-maternal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



2ª ATIVIDADE:    Eu espio 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Brinquedinhos e coleções viram brincadeira de espiar e achar. 

- Sabe aqueles brinquedinhos ou coleções que ficam acumulados em um balde ou caixa? Eles servem 

também para a brincadeira do “eu espio”, que estimula o desenvolvimento da atenção e memória das 

crianças. 

- Basta mencionar um dos objetos espalhados pelo chão e pedir para que a criança o procure no monte. 

https://lunetas.com.br/ 
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Coronavírus- COVID 19  

 1ª ATIVIDADE: Eu faço a diferença, eu fico em casa.  

Objetivos: 

√ Entender a importância de ficar em casa neste momento de pandemia; 

√ Incentivar os bons hábitos de higiene para uma vida saudável, possibilitando a interação com o outro, 

através da música, gestos e movimentos;                 

√ Adotar hábitos de autocuidado, valorizando atitudes relacionadas a higiene, ao conforto, para uma 

vida saudável, prevenindo-se contra o Coronavírus.  

 

Material: 

 Folha de papel 

Vídeo da professora Emilce conversando com as crianças sobre a importância de ficar em casa, 

cantando uma música e realizando a dobradura da casa. 

Desenvolvimento: A professora inicia a atividade conversando com as crianças sobre a importância de 

ficarmos em casa neste momento de pandemia, alertando sobre o vírus  que está se espalhando  

preservando todos da família e os cuidados com a higiene. 

-Convidar os alunos a cantar a música: “A Casa “ de Vinícius de Moraes, depois realizar a dobradura da 

casa. Vídeos: O Sapo lavou a mão 

Link: https://youtu.be/kLhZv1Qq6Cw 

Vídeo: Galinha Pintadinha Lavar as mãos 

Link: https:/www.youtube.com/watch?v=MoDP97COXeA 

Desenvolvimento: Incentivar as crianças e todos do seu convívio familiar a lavarem as mãos como 

prevenção e combate ao Coronavírus e outras doenças 

ESCOLA: E.M. Jorge Cheuen 

PROFESSOR(A): Emilce Martins e Maria Rosimar Rodrigues 

ALUNO(A): 3 anos 

TURNO: Parcial                                                            TURMA: MATERNAL I I A , B e C 

https://youtu.be/kLhZv1Qq6Cw
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 3ª Atividade: 

- Professora: Luciane Reis 

- Tema: Conto popular recriado por Sandra Aymone – “O Vestido Azul”. 

- Objetivos:  

• Desenvolver através do lúdico os diversos temas abordados na história, tais como: a solidariedade. 

• Aproximar a criança do universo letrado, incentivando o prazer na leitura. 

• Ampliar o vocabulário, através da expressão oral. 

- Desenvolvimento: O tema foi apresentado através de vídeo gravado pela professora, onde fez a 

contação da história: “O Vestido Azul”, a qual pode ser acessada pelo site: 

http://livro.educardpaschoal.org.br/upload/NossosLivros/ovestidoazul_site.pdf 

O vídeo encontra-se disponível na página da escola no facebook. 

 

  

 

ESCOLA: E.M. Maria da Glória Menezes Katzenstein 

PROFESSOR(A): Luciane Reis 

ALUNO(A): 3 anos 

TURNO :                                                                      TURMA: MATERNAL II 

http://livro.educardpaschoal.org.br/upload/NossosLivros/ovestidoazul_site.pdf


  

  

   

 

 

- Avaliação: O alcance dos objetivos propostos serão satisfatórios quanto maior for o retorno dos 

responsáveis as atividades 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


