
ROTEIRO DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL  

Senhores pais ou responsáveis pedimos a sua colaboração para o desenvolvimento das atividades dessa 
quinzena. 
A rotina e atividades sugeridas abaixo têm como objetivo estabelecer vínculo dos alunos com a escola, 
incentivando a prática da rotina escolar. Portanto, é importante organizar um horário para manter essa 
rotina. 
 

1ª SEMANA  
 

SEGUNDA– FEIRA- 
06/07 

TERÇA- FEIRA 
07/07 

QUARTA- FEIRA 
08/07 

QUINTA- FEIRA 
09/07 

SEXTA- FEIRA 
10/07 

Vídeo: Dicas e  
orientações da 
fonoaudióloga 

Vamos brincar de 
adivinhar? 
 

 Poesia: O gato Momento da história 
O Grúfalo 

 

Vamos passear na 
floresta? 

Ver orientações 

Vamos brincar com 
a parlenda: Serra, 

serra? 
Ver orientações 

Adivinhando as 
quantidades. 

Ver orientações 

Vamos descobrir se 
os objetos flutuam ou 

afundam? 
  Ver orientações 

Brincadeira: Andando 
sobre as figuras 
 Ver orientações. 

Agora vamos ouvir a 
música e brincar. 

Boa diversão! 

 
Segunda-feira 

 

Vamos iniciar o nosso dia com o Vídeo: Dicas e orientações da fonoaudióloga. A professora 

disponibilizará no grupo. 

PARLENDA SERRA, SERRA 

A parlenda Serra Serra é uma brincadeira antiga, que com certeza você brincou quando era 

pequeno.  

Você adulto ou responsável, deve sentar-se com a criança no chão, pé contra pé e segurando 

pelos braços, falar a parlenda pausadamente:  

 

SERRA, SERRA,  SERRADOR, 

QUANTAS TÁBUAS, JÁ SERROU. 

JÁ SERREI VINTE E QUATRO, 

UM, DOIS, TRÊS, QUATRO. 

 

SERRA, SERRA, SERRADOR. 

SERRA MADEIRA DO SEU SENHOR 

SERRA EM CIMA, SERRA EMBAIXO. 

SERRA A MADEIRA DO VELHO INÁCIO. 

Obs: A professora disponibilizará o áudio da parlenda. (ANEXO). 

 



Terça-feira 

A brincadeira hoje é: Vamos adivinhar? 

Para brincar você vai precisar de 10 tampinhas ou palitos de sorvete. 

No chão você irá separar as 10 tampinhas ou palitos em 3 grupos com quantidades diferentes, por 

exemplo, em um canto por 3 palitos, em outro 4 e em outro 2.  

Depois vai perguntar para a criança em qual grupo ela acha que tem mais palitos e em qual grupo ela acha 

tem menos. 

Após ela responder, você irá convidá-la a contar a quantidade de tampinhas ou palitos que tem em cada 

um dos grupos. 

Para finalizar junte todas as tampinhas ou palitos e peça para a criança contar quantos tem no total. Se 

quiser pode convidar a criança a pegar a quantidade de palitos referente a sua idade, por exemplo, se ele 

tiver quatro anos, deverá pegar 4 palitos. 
 

 

Quarta-feira 
 

Iniciaremos nossa aula de hoje conhecendo uma nova poesia: O gato, que a professora disponibilizará no 
grupo. (ANEXO) 
 
Agora vamos fazer uma investigação e descobrir quais objetos flutuam ou afundam. 
 
Para realizar essa experiência vamos precisar de  um recipiente fundo, de preferência transparente,  Água, Pequenos 
objetos como: mini brinquedos, borracha escolar, plástico, prego, letras de EVA, pedrinhas, tampinhas, isopor, rolha, 
madeira, batata, cenoura, moeda, ovo e o que mais a imaginação mandar!  
Coloque os materiais no chão perto do recipiente cheio de água. Antes da criança por o objeto pergunte a ela: se o 
objeto vai afundar ou flutuar. Assim que ela responder, deixe que a criança realize o experimento colocando o 
objeto para  constatar a sua resposta: “ afunda ou flutua”. Para finalizar pode se fazer um placar de quantos objetos 
flutuaram e quantos afundaram? 

Quinta-feira 
 

Momento da história livro: O Grúfalo, a professora disponibilizará no grupo. 

 
Brincadeira Andando sobre as figuras 

Para essa brincadeira o adulto irá fazer no chão, usando  
giz ou fita adesiva, diversas formas geométricas grandes:  
círculo, retângulo, triângulo e quadrado. Em seguida 
explicar para a criança que essa é uma brincadeira que 
ao comando do adulto a criança deve andar pelo traçado 
das figuras sem sair da linha! Após o adulto fará os seguintes 

      questionamentos: Qual o nome da figura? Quantos lados  
      têm a figura?   
     Quantos passos você deu m cada lado quando andou sobre o triângulo? E quando andamos pelo círculo,  
     é a mesma coisa? O que as figuras quadrado e retângulo têm parecido? E de diferente?  

 

 



Sexta- feira 

Hoje nos iremos começar nosso dia fazendo um passeio bem legal pela floresta. 
Vamos lá! 
Música e vídeo: Professor irá disponibilizar no grupo. 
Primeiro vocês irão colocar a música para a criança ouvir e pedir para que ela crie gestos em cada parte da 

música.  

Por exemplo: quando a letra da música falar vamos subir na árvore, nadar no rio, entrar na caverna, a 

criança deverá criar gestos que representem essas ações; se ela não conseguir criar esses gestos sozinha 

vocês podem ajudá-la ou colocar o vídeo para que assistam, mas não precisam fazer a brincadeira 

sentados. Depois que a criança criar todos os gestos, é só colocar a música e se divertir. É como “seguir o 

mestre”, mas com uma história para deixar mais divertido. 
 
 

2ª SEMANA 
 

SEGUNDA – FEIRA 

13/07 
TERÇA- FEIRA 

14/07 
QUARTA- FEIRA 

15/07 
QUINTA- FEIRA 

16/07 
SEXTA- FEIRA 

17/07 
Vamos confeccionar 

um jogo da 
memória? 

Vídeo: Estimulação 
da fala em família. 
Sugestão após o 
vídeo pode recitar 
as parlendas 

Vamos conhecer como 
surge o Arco-íris. 

Ver orientações. 

Conhecendo os 
bichinhos de jardim. 

Agora vamos 
investigar 

Ver orientações. 

Brincadeira em 
família: “Brinquedo 

na Caixa” 
Ver orientações 

Jogo da memória: 
Picolé 

Ver orientações 

Reconto de uma 
história 

Fazendo a experiência Desenhe em seu 
caderno os bichinhos 

que encontrou 

Momento da história: 
Não 

 

Segunda-feira 
 

Vamos iniciar nosso dia criando nosso jogo da memória dos picolés, que vai ser bem gostoso de fazer e é de dar água 
na boca!  
Para confeccionar o jogo da memória você vai precisar de: 

Papel, cola, tesoura, canetinha, lápis de cor ou guache, palito de sorvete ou tiras de papelão. 

1. COMO FAZER OS PICOLÉS: 

 Faça 14 picolés 

 Agora, escolha 07 sabores que terá seus picolés (cada sabor deverá ser representado por uma cor) 

Por exemplo: chocolate de marrom, abacaxi de amarelo, uva de roxo, etc. 

 Pinte em dois picolés o mesmo sabor, mas somente um lado do picolé. 

2. COMO SE BRINCA 

- Faça duas fileiras de picolés, assim a criança terá mais facilidade para memorizar a posição de cada par. 

              - Convide a criança a observar a posição dos sabores dos picolés, mas todos com as cores para cima. Passado 

um tempinho volte os sabores dos picolés para baixo. 

              - Agora, a criança deve escolher 2 picolés e virar, se forem dos mesmos sabores, fez um par e ficará com ele, 

mas se não for igual, volta eles para o mesmo lugar na fileira. E passa a vez para o próximo jogador. 

3. QUEM VENCERÁ O JOGO:  O jogador que fizer mais pares de picolés!!!!!!! 

 

  

 
 



Terça-feira 

Vídeo: Estimulação da fala em família. A professora disponibilizará no grupo. Sugestão após o vídeo 
pode recitar as parlendas 

Reconto de uma história, que a criança gosta. 

Quarta-feira 

Momento da Experiência: ATIVIDADE: DESCOBRINDO O ARCO-ÍRIS. 
Primeiramente o responsável deverá questionar a criança: 

A) VOCÊ SABE O QUE É UM ARCO-ÍRIS? 

B) JÁ VIU ALGUM, E COMO ELE É? QUAIS AS CORES QUE APARECEM NO ARCO-ÍRIS? 

C) VOCÊ SABE COMO SE FORMA O ARCO-ÍRIS? 

Em seguida o responsável fará a leitura do texto, ou conta em forma de história como o arco-íris é 

formado: 

TEXTO EXPLICATIVO “O ARCO-IRÍS” 

O arco-íris nasce de um encontro entre a luz do sol e as gotas de chuva, e é por isso que ele só 
aparece se tiver chuva caindo e sol brilhando ao mesmo tempo. 

A luz do sol, que é branca, é feita de todas as cores. Mas, para que as cores sejam separadas, é 
preciso que a luz encontre uma gota de água. As nuvens de chuva são feitas de muitas gotas de água, 
por isso quanto mais estiver chovendo, ou mais perto de você, maior poderá ser o arco-íris. 

Após, convidar a criança para ouvir a música: “Há um arco-íris”, que a professora disponibilizará no 
grupo. Na sequência fazer a experiência para encontrar as cores do arco-íris. 

 
FAZENDO A EXPERIÊNCIA PARA ENCONTRAR AS CORES DO ARCO-IRÍS 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

1 TIGELA COM ÁGUA; 

1 CD; 

1 PAPEL SULFITE BRANCO; 

1 LANTERNA ( PODE USAR DO CELULAR). 

COMO FAZER: Coloque em cima do sulfite branco a tigela com água, dentro da tigela coloque o CD e 

ilumine com uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) na diagonal. Vocês verão que refletirá as cores 

que compõe o arco-íris. 

Quinta-feira 
BICHINHOS DE JARDIM 

Vocês conhecem bichinhos de jardim? Conversar um pouco com a criança sobre os bichinhos de jardim, 
para descobrir o que elas conhecem sobre os bichinhos. 
Exs: sapo, aranha, borboleta, joaninha, bicho pau, minhoca, formiga, caracol... Após convidar a criança 
para ir procurar no quintal ou no jardim os bichinhos. Depois de se divertirem, convidar para que desenhar 
no caderno os bichinhos que encontrou. 

 
 

 

NOME:_____________________________________DATA:___/__/_______ 

DESENHE O QUE VOCÊ ENCONTROU NO JARDIM 

 



Sexta-feira 

Brincadeira em família: “Brinquedo na Caixa” 

Para essa brincadeira, poderão participar todos os integrantes  
da família. Precisaremos de uma caixa para cada dupla e brinquedos, ou objetos que tenham em casa. Peça 
para a criança deitar-se em cima de um cobertor ou tapete,  
coloque em uma extremidade do tapete ou do cobertor os 
brinquedos ou objetos, na outra extremidade uma caixa. 
Ao sinal combinado de o comando: Começou! Então, o adulto 
colocará o brinquedo entre os pés da criança e ela deverá por 
o brinquedo ou objeto na caixa com os pés sem se levantar do chão. 
Ficará mais divertido se conseguirem fazer com mais de uma dupla. Ganha quem colocar mais objetos ou 
brinquedos do outro lado da caixa! Atenção o prêmio será um forte abraço no seu parceiro de equipe! 
 
Momento da história livro: Não, a professora disponibilizará no grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
PARLENDAS 

 
SERRA, SERRA, SERRADOR,  
QUANTAS TÁBUAS JÁ SERROU. 
JÁ SERREI VINTE E QUATRO, 
UM, DOIS, TRÊS, QUATRO. 
 
 
SERRA, SERRA, SERRADOR, 
SERRA A MADEIRA DO SEU SENHOR. 
SERRA EM CIMA, SERRA EMBAIXO, 
SERRA A MADEIRA DO VELHO INÁCIO. 
 
________________________________________ 
 
FUI À FEIRA COMPRAR UVA.  
ENCONTREI UMA CORUJA, 
PISEI NO RABO DELA, 
ELA ME CHAMOU DE CARA SUJA. 
 
________________________________________ 
                                                                     
JÁ A CHUVA FOI EMBORA, 
QUE AZUL FICOU O CÉU!  
E QUANTAS GOTINHAS FICARAM, 
NA ABA DO MEU CHAPÉU. 
                                             
 
 
 
 
 



POESIA  
 

O GATO 

 
COM  UM  LINDO  SALTO 
LESTO  E  SEGURO 
O  GATO  PASSA 
DO  CHÃO  AO  MURO 
LOGO  MUDANDO 
DE  OPINIÃO 
PASSA  DE  NOVO 
DO  MURO  AO  CHÃO 
E  PEGA  CORRE 
BEM  DE  MANSINHO 
ATRÁS  DE  UM  POBRE 
DE  UM  PASSARINHO 
SÚBITO,  PÁRA 
COMO  ASSOMBRADO 
DEPOIS  DISPARA 
PULA  DE  LADO 
E  QUANDO  TUDO 
SE  LHE  FATIGA             
TOMA  O  SEU  BANHO       
PASSANDO  A  LÍNGUA 
PELA  BARRIGA. 
 

 AUTOR: VINÍCIUS DE MORAES 
 
 

 


