
 

Escola: Centro de Educação Infantil Municipal Eliete Teixeira Lopes  

Cidade: Campos Novos – Santa Catarina.  

Educadoras: Franciele Dionísio , Kamila Xavier Pedroso  

 

Atividades realizadas nas aulas remotas: 

 

Atividade 1: Sopa de letras 

Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=zpTB-xr2h2s&t=5s 

 

Objetivo: Conhecer as letras do alfabeto e relacioná-las ao nome dos colegas e iniciais 

de outras palavras. 

Como fazer: - Colar as letras do alfabeto (com imagem) em fichas.  

                     - Em uma panela, escrever sopa de letras. 

                     - Tirar a ficha com a letra, relacioná-la aos nomes das crianças da lista de 

chamada, e também a outras palavras.  

                     - Colocar as fichas na panela, e brincar ...  

 

Atividade 2 : Psicomotricidade / movimento      

Disponível  no link: https://www.youtube.com/watch?v=WYmLNcOsstc 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zpTB-xr2h2s&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=WYmLNcOsstc


Objetivo: Estimular movimentos do corpo, coordenação motora, ouvir e obedecer 

comandos.  

Como fazer:  Esta atividade precisa ter no mínimo três pessoas. Uma pessoa pode dar 

os comandos, as outras duas sentam de frente uma pra outra com a mão na cabeça. No 

centro colocamos um ursinho, ou qualquer outro objeto.  A pessoa de fora das os 

comandos: mão na cabeça, mão no pé, mão na perna, mão na barriga, quando fala : mão 

no ursinho, quem pegar ele ganha a brincadeira. Os comandos podem ser inventados 

durante a brincadeira, utilizando qualquer parte do corpo.  

 

Atividade 3:  Estátua  (movimento  e música) 

Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=AB0UloVaRbU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Estimular a interação com a família e ampliar a percepção das partes e 

movimentos do corpo. 

Como fazer: No vídeo utilizamos a música: Estátua ( Xuxa), a mesma estimular a tocar 

partes do corpo e quando a música parar todos devem ficar “ estátua”. A mesma 

brincadeira pode ser adaptada e feita com outras músicas, porém precisa que alguém 

esteja dando pause na música, quando a música parar devem ficar “estátua”, a pessoa 

que cuida do som, deve fazer com as “estátuas” deêm risada, quem se mexer perde a 

brincadeira. 

https://www.youtube.com/watch?v=AB0UloVaRbU

