
 

Prefeitura Municipal de Mesquita 
Unidade Escolar: CMEI Carmem Montes Paixão Ano letivo: 2021 
Ano de escolaridade: Infantil 1 e 2                   Turno: INTEGRAL 
Data da atividade: 29/11/2021 e 03/12/2021      

ATIVIDADE DIÁRIA 
 

 
 

Segunda-feira – 29/11/21 

 

Hora da História:  

Conta à história de uma certa Margarida em uma noite escura, estava a tremer de frio. 

Quando de repente uma borboleta Azul passa e a vê sofrendo e resolve buscar ajuda com 

uma amiga, Ana Maria, que a socorre levando-a para sua casa. E em seguida cobriu-a e 

nada! Agasalhou-a, deu-lhe bolacha, casa, e tudo continuava na mesma! Persistia a 

tremedeira. Foi quando Ana resolveu dar-lhe um pouco mais de afeto. Deu-lhe um beijo 

carinhoso e o frio passou rapidamente.  Vamos ouvir essa história? 

 

Imagem retirada da internet 

Link: https://youtu.be/F0PsX8PMtvM 

https://youtu.be/F0PsX8PMtvM


Terça-feira – 30/11/21 

Colar de macarrão 

Com essa atividades conseguimos estimular a coordenação motora e visual da criança. O 

colar pode ser feito com outros tipos de materiais como por exemplo: canudo. Para fazer 

essa atividades usaremos: macarrão (tipo pene) ou outro material de sua escolha tinta 

colorida, pincéis e barbante. 

  

Imagem retirada da internet 

 

 

  

     

 

 

 
 

   

 



Quarta-feira – 01/12/21 

Movimentando o corpo 

As crianças amam um desafio! Nesta atividade estaremos estimulando a coordenação 

motora, visual e corporal, onde a criança pode brincar junto com o adulto. Utilizará os 

pés e as mãos. Materiais: Papelão, tinta colorida e pincéis para fazer o formato dos pés e 

das mãos.  

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinta-feira – 02/12/21 

Brincando com terra 

O contato com a terra é fundamental para a criança. É certo que o ideal sempre é estar 

conectado com a natureza no entorno natural real. No entanto, especialmente nas grandes 

cidades, conseguir um contato diário pode se tornar algo mais difícil, embora não 

impossível. As possibilidades de jogos e brincadeiras com a terra são múltiplas. E os 

benefícios de brincar com terra são importantes para o desenvolvimento da criança. 

Favorece a criatividade e o desenvolvimento da coordenação motora. Promove a 

interação com a com o meio ambiente e a conscientização sobre a necessidade de contato 

com o entorno. Terra, um vaso, bacia ou outro recipiente, galhos, rolinho de papel 

higiênico, pedrinhas, folhas, pedacinhos de madeira, colher de pau ou qualquer outro 

utensílio que a criança possa talvez cavar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 

 



Sexta-feira – 03/12/21 

Hoje vamos conhecer uma história que retrata sentimentos e vontades, como: raiva, medo, 

ansiedade, alegria, vontade de plantar bananeira, de brincar de lama, etc. Todo sentimento 

e desejo é importante e merece ser compartilhado com quem a gente ama. Chame a sua 

família, acesse o link e apreciem a história O livro dos sentimentos. 

 

Imagem retirada da internet 

Link de acesso: https://youtu.be/JOfYZ5gsdIw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JOfYZ5gsdIw


Dica cultural 

Vamos aprender sobre o céu, estrelas, dias e noites?! 

 

 
 

Imagem retirada da internet 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-

std-

us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018f

cff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-

+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4 

 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4

