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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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ATIVIDADE 1: BOLICHE  

Professora: Naira Ribeiro 

- Boliche reciclável- Confeccionar com a criança um boliche reciclável utilizando garrafa pet e uma 

bola de meia com jornal ou outro tipo de papel, retalhos de pano . O responsável monta o jogo junto 

com a criança para estimular a criatividade com recicláveis e em seguida coordena a execução da 

brincadeira juntos.  

 

. Quantas bolas foram derrubadas? Quem derrubou mais? Quem derrubou menos?  

- Identificar os numerais que estão nas garrafas. Colocar as garrafas em ordem numérica.  

ATIVIDADE 2: MURAL DE DESENHOS  

Professoras: Luciene Patrício e Rosane Cottas 

 Desenho livre- Com materiais disponíveis, seja lápis, caneta, folhas de caderno usado ou folhas em papel 

de qualquer tipo, permitir que a criança crie seus desenhos de maneira livre, conversando em seguida 

com ela sobre a produção e os detalhes que nela há. Através da representação do desenho, a criança fala 

muito de si e de sua vida, desejos, anseios e medos o que permite aos pais maior compreensão das 

emoções da criança a partir de sua expressão no desenho. 

MONTAR UMA GALERIA COM OS DESENHOS DA SEMANA 

ESCOLA: CIEP 132 Municipalizado São João Bosco 

PROFESSOR(A) –  Luciene Patrício, Naira Ribeiro e Rosane Cottas 

ALUNO(A): 4 e 5 ANOS 

TURNO: PARCIAL                                                       TURMAS: PRÉ I e II  
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Vamos assistir a um vídeo sobre a dengue. Preste muita atenção! 

Vídeo dengue: https://youtu.be/SDzzF2Ow5mc 

Agora, desenhe o que devemos fazer para combater a dengue. 

Que tal dançar um pouco. Mas preste atenção na mensagem da música: 

Música dengue: https://youtu.be/wgkIq05psK4 

Em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=-HtwFdTeLlI 

 

 

 

ESCOLA: CIEP 180 Municipalizado Presidente João Goulart 

PROFESSOR(A): Ademilde, Luciana, Maria, Sandra. 

ALUNO(A): 4 e 5 anos 

TURNO: PARCIAL                  TURMAS: PRÉ I e II 

Sinal de Dengue 

https://youtu.be/SDzzF2Ow5mc
https://youtu.be/wgkIq05psK4
https://www.youtube.com/watch?v=-HtwFdTeLlI


Hora da História 

Um adulto vai ler a história para você: 

Livro da dengue: 

https://issuu.com/editoracaramujo1/docs/miolo_um_reino_sem_dengue_20_5x27_5/4 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora do detetive 

 

*Buscar no seu quintal possíveis focos de dengue (qualquer utensílio com água parada). 

 

 

 

  

Aponte os locais onde pode ter foco da dengue. Faça 

um X. 

Caso não possa imprimir, fale para um adulto a 

resposta e escreva numa folha. 

https://issuu.com/editoracaramujo1/docs/miolo_um_reino_sem_dengue_20_5x27_5/4
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ATIVIDADE 1: Vamos ensinar essa musiquinha que aprendemos na creche para mamãe? 

 

 

ATIVIDADE 2: Agora mamãe em uma folha faça junto do seu filho essa dobradura de barquinho. 

não esqueça de registrar esse momento de aprendizagem através de fotos,não esqueça de botar 

seus nomes nos barquinhos e coloca-los na água e divirtam-se. 

 

 

 

 

ESCOLA: Creche Lindaura Amorim 

PROFESSOR(A) : Ana Cristina Machado Sá 

ALUNO(A): 4  ANOS  

TURNO :  PARCIAL                                                 TURMA:  PRÉ I  
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 PRÉ I e PRÉ II 

1. Professora: Sônia Regina – Trabalhar conceitos matemáticos, através da música, 

INDIOZINHOS. Contar e quantificar até 10. 

 

2. Professora: Eliana Cátia: Vídeo realizado pela professora de experimentos com cheio e vazio, 

noção de quantidade (Numeral 0) e conjunto vazio. 

Acesso dos pais/responsáveis através da página: 

             https://www.facebook.com/jardimdeinfanciapipa ou pipajardim79@gmail.com 

3. Professora: Marta : Vídeo aula saúde bucal, com professora regente. 

           https://www.youtube.com/watch?v=_6TS2VQG_EY  Saúde Bucal. 

 

4. Professora: Priscila:  Nome: Pedir para um responsável escrever o nome do aluno(a) em uma 

folha de papel, com o papel higiênico a criança irá fazer bolinha e colar em cima das letras de 

seu nome.  

 

5. Professora: Tamires: Comemorar o dia do livro infantil: O aluno deverá desenha eu uma folha 

dividida em quatro, uma história de sua autoria.    

 

Visite e curta a página da escola:             https://www.facebook.com/jardimdeinfanciapipa ou 

pipajardim79@gmail.com 

      

 

 

 

 

ESCOLA: Jardim de Infância Municipalizado PIPA 

PROFESSOR(A):  Eliana Cátia , Maria, Priscila , Sonia Regina e Tamires 

ALUNO(A): 4 e 5 anos 

TURNO: PARCIAL            TURMA: PRÉ I e II  

https://www.facebook.com/jardimdeinfanciapipa
mailto:pipajardim79@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=_6TS2VQG_EY
https://www.facebook.com/jardimdeinfanciapipa
mailto:pipajardim79@gmail.com
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JOGO DO CONTRÁRIO 

Nessa brincadeira uma pessoa deve ser escolhida para ser a mestre da brincadeira. Após isso, as 

crianças devem formar uma fila, ficando uma de lado para outro. A pessoa que é a mestre deve dar 

os comandos, porém o movimento que os participantes devem fazer é na verdade o contrário que a 

mestre disse. Ou seja, se ela disse “para frente” todos deverão ir para trás. As crianças que fizerem 

movimentos errados vão saindo da brincadeira e vence a que ficar por último. 

 

LINK DA ATIVIDADE: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14827 

LINK DA MÚSICA 

 

 

 

ESCOLA: E.M. Amélia Barbosa  de Moura 

PROFESSOR(A) : Kênia Alabarce Marin 

ALUNO(A): 4  anos 

TURNO: PARCIAL                                                     TURMA: PRÉ I  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14827
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 ROTINA 

 MOMENTO MUSICAL: O SAPO NÃO LAVA O PÉ 

(YOUTUBE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=0JKSPPZJDKE) 

 

 ATIVIDADE PROPOSTA: PÉ DIREITO X PÉ ESQUERDO 

 

✓ UTILIZAR UMA FOLHA E FAZER O CONTORNO DOS PÉS DA CRIANÇA, 

MOSTRANDO QUAL É O DIREITO E QUAL É O ESQUERDO; 

✓ APÓS ISTO, DEIXA A CRIATIVIDADE FLUIR. A CRIANÇA PODERÁ PINTAR, 

RECORTAR, ENFEITAR, ASSIM COMO FEZ COM A ATIVIDADE SOBRE AS MÃOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUGESTÃO DE BRINCADEIRA: PERCURSO DOS PEZINHOS. 

✓ DESENHAR OU RECORTAR PÉS (PODE USAR O PÉ DA CRIANÇA PARA FAZER 

O MOLDE); 

ESCOLA: Deputado Lucas de A, Figueira 

PROFESSOR(A): Juliana Vieira de Souza 

ALUNO(A):  4 e 5 anos 

TURNO:   PARCIAL                                                                      TURMAS:   PRÉ I e II 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE


✓ DISPOR NO CHÃO , DE FORMA QUE FIQUEM EM DIREÇÕES VARIADAS; 

✓ A CRIANÇA DEVERÁ “SEGUIR” ESTE PERCURSO OBEDECENDO A DIREÇÃO 

DOS PEZINHOS. 

✓ DIVIRTA-SE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens: Pinterest/ Site: https://kindergarden.cetoya.com/circuito-de-pes-para-impressao/ 

(Adaptada pela professora Juliana Vieira de Souza - E.M. Deputado Lucas de A. Figueira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kindergarden.cetoya.com/circuito-de-pes-para-impressao/
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Coronavírus- COVID 19 

 

1ª ATIVIDADE:     Experiência para entender como o vírus contamina os seres humanos 

 

OBJETIVOS: 

√ Entender a importância dos bons hábitos de higiene para uma vida saudável, aprendendo como lavar 

as    mãos corretamente, possibilitando a interação com o outro, através da música, gestos e 

movimentos;       

 √ Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com o outro; 

√ Adotar hábitos de autocuidado, valorizando atitudes relacionadas a higiene, a alimentação, ao 

conforto para uma vida saudável, prevenindo-se contra o Coronavírus.  

 

 

Materiais utilizados:  Pratos ou vasilhas plásticas, água, pimenta-do-reino moída, detergente 

 

Desenvolvimento: Coloque a água em um dos pratos e acrescente pimenta do reino moída sobre a água.  

Explique para as crianças que a água representa nosso planeta e a pimenta-do-reino em pó  representa os 

vírus.  

Após coloque seu dedo dentro do prato. Mostre para as crianças que seu dedo ficou com várias partículas 

de pimenta-do-reino grudadas. Explique que você colocou as mãos sem lavar e quando elas estão sujas 

acumulam várias vírus e bactérias.  

Agora coloque o dedo sujo no outro prato com o detergente, retire o excesso. Coloquem o dedo 

novamente no prato com pimenta do reino  e observem o que acontece: todas as partículas de pimenta-

do-reino  devem ser repelidas pelo detergente.  

Aproveite para conversar com as crianças sobre como é importante o uso de sabão na lavagem das mãos, 

e o cuidado que devemos ter com a higiene do nosso corpo e do ambiente em que moramos.  
 

 

ESCOLA: E.M. Jorge Cheuen 

PROFESSOR(A): Ana Lúcia Conceição, Kátia Cilene, Marli Freitas, Michele Tavares, Simone Paes 

ALUNO(A):  5 anos 

TURNO: PARCIAL                                                                       TURMA: PRÉ  II 
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ATIVIDADE 1  

Nível: PRÉ 1  

Professora: Camilla Ramos  

Sequência de atividades:  

O responsável deverá iniciar a atividade assistindo ao vídeo  “Banho é bom”, através do link:  

https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M 

1ª  Assista, pelo menos, duas vezes, o vídeo. Estimule a criança a cantar a música, acompanhando o 

vídeo.   Em seguida converse com a criança sobre o que o ratinho estava fazendo. Pergunte-a sobre as 

partes do corpo que aparece na música. Pergunte-a ainda sobre o elemento principal para se tomar banho: 

ÁGUA. Pergunte-a se é correto deixar o chuveiro ou a torneira aberta por muito tempo. Converse sobre 

o que podemos fazer para não desperdiçarmos água. 

2ª  Coloque água em uma bacia, balde ou outro recipiente que tiver, insira objetos de plástico dentro dele, 

tais como, tampas de garrafa pet, tampas de panelas, colheres, palitos, canudos, pedaços de canos de 

PVC, entre outros. Deixe que as crianças emitam diferentes tipos de sons com os objetos dentro da água.  

 

3ª  Ao término da atividade, utilize a água da bacia para molhar as plantas existentes em sua casa, ou 

aproveitá-la de outra forma. Diga não ao desperdício de água. 

 4ª Quando a criança for tomar banho retome a conversa sobre a importância de lavar todas as partes do corpo 

para uma boa higiene e saúde.  

ESCOLA: E.M. José Luiz Viviane Gonçalvez 

PROFESSOR(A): Camila Ramos 

ALUNO(A): 4  anos 

TURNO:  PARCIAL                                                                 TURMA: PRÉ  I  

https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M


 

.  

 

 



ATIVIDADE 2 

Nível: PRÉ 1  

Professora: Camilla Ramos 

Sequência de atividades:  

1ª Ação: Assistir no YOUTUBE a história: Pingo de chuva – varal de história, através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo5qVxWi1Nc 

Converse com a criança sobre os estados físicos da água (sólido, líquido e gasoso) contados na história. 

Retorne a história e depois desenhe em uma folha uma nuvem feliz e muitas gotas de chuva.  

 

 

 

 

 
 

 

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/153966880986644461/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo5qVxWi1Nc
https://br.pinterest.com/pin/153966880986644461/
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COMO EU ERA E COMO EU SOU. 

CRIANÇA, VOCÊ JÁ REPAROU COMO VOCÊ CRESCE RÁPIDO? VAMOS BUSCAR FOTOS 

ANTIGAS E REFAZÊ-LAS? ASSIM VOCÊ VAI PODER NOTAR AS MUDANÇAS DO SEU 

CORPINHO. 

                                                                                                      

                        IMAGENS DE ATIVIDADE FEITA COM ED. INFANTIL DA E. M. MILTON RODRIGUES PEREIRA 

                                                                                         

ESCOLA: E.M. Milton Rodrigues 

PROFESSOR(A): Maria Angélica Reis  e Tayoana P. Pilegi 

ALUNO(A): 4 e 5  anos 

TURNO: PARCIAL                                                          TURMA: PRÉ I e II 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

ATIVIDADE Nº1:          

 MATERIAL: Parte de cima de uma garrafa pet ou um copo usado e limpo de  

     guaraná natural; 

• 1 pedaço de barbante 

• 1 bola pequena feita com jornal ou uma revista velha 

• Fita durex 

 

CONFECÇÃO: recorte a parte de cima de uma garrafa pet. Acerte o corte, apare bem para que não 

fique perigoso para a criança e reserve. 

Corte um pedaço de barbante do tamanho do comprimento do braço da criança que irá brincar. 

Faça uma bola de papel do tamanho de uma bola de pingue-pongue. Passe durex em volta para 

que ela fique moldada no formato de uma bola e não desmonte. 

Amarre a outra ponta do barbante na parte de cima da garrafa e seu bilboquê estará pronto. 

E para ficar ainda mais divertido, você pode enfeitar a garrafa com canetinha ou cola colorida. 

  

Foto para inspiração\Fonte: http://falandodaeducacao.blogspot.com 

 

 

ESCOLA: E.M. São João Batista 

PROFESSOR(A): Dilmeire Cardoso da Silva 

ALUNO(A): 4  anos 

TURNO :  PARCIAL                                                                    TURMA: PRÉ I  

http://falandodaeducacao.blogspot.com/


                                      TEMA:  PEGA VARETAS 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

ATIVIDADE Nº5 

MATERIAL: 

• Canudos confeccionados com jornais  e revistas. 

MONTAGEM: 

• Reuna o maior número de canudos que conseguir, quanto mais melhor!! 

BRINCADEIRA:  

• A brincadeira poderá ser feita entre um adulto e uma criança, ou com duas crianças. Precisará ter 

no mínimo duas crianças.( 2 participantes) 

• Um dos participantes segura os canudos, todos juntos por uma das extremidades 

( pontas). 

• Apoie  em uma superfície que pode ser uma mesa ou no chão sentado juntos  

(os dois particpantes). 

• Ao soltar os canudos, eles ficarão embaralhados sobre a mesa e um de cada vez deve tentar 

retirá-los sem que os outros se mexam.  

• Se algum canudo se mexer, o participante passa a vez para o outro.  

• Ao final quem tiver mais canudos ganha e o perdedor terá que cumprir uma pequena tarefa 

divertida, que poderá ser: dançar uma música, imitar o som de algum animal para que outros 

tentem advinhar, cantar ou contar de 1 a 10(bem rápido). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


