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Conhecendo os países
 

Para essa atividade você vai precisar de um lata decorada

e bandeira dos países  participantes dos jogos olímpicos,

dos site google maps e street view, um computador e um

projetor.

A criança vai sortear um país para conhecer. O professor

irá digitar o nome da cidade no google maps e irá projetar

as imagens do mapa  em formato street view.

No final, realizar uma roda de conversa sobre as

diferenças e semelhanças entre as culturas dos países.

ATIVIDADES
 O eu, o outro e o nós

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03EO06), (EI03EO04)



Brincadeiras  pelo  mundo
 

Apresentar e brincar, as brincadeiras  realizadas por

outras crianças ao redor do mundo.

ATIVIDADES
 O eu, o outro e o nós

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03EO06), (EI03EO04), (EI03EO03) 



Jogos  olímpicos
 

Dividir a turma em grupos e realizar gincanas com

base nos jogos olímpicos.

EX: corrida de um ponto ao outro (atletismo),

arremesso da bola no círculo (basquete), chute a

bola ao gol (futebol), subir e descer da cadeira

(ginástica olímpica), acerte a lata (tiro ao alvo)

ATIVIDADES
 

 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03CG02) 



Badminton da educação infantil 

Construir duas raquetes utilizando pratos descartáveis e

palitos de picolé. 

Para fazer a bola, você pode utilizar uma peteca de jornal

ou uma bola de aniversário.

Dividir a turma em duplas. Cada criança da dupla irá

receber uma raquete. O professor lança a bola para o

alto e as crianças não podem deixar cair no chão. Quem

deixar cair no chão da o ponto para o adversário.

ATIVIDADES
 

 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03CG02), (EI03CG05) 



Anéis olímpicos

 Construir com as crianças os anéis

olímpicos utilizando pratos descartáveis e

guache.

ATIVIDADES
 

 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03TS02)



Jogo de argolas 
Construir e jogar com as crianças o jogo

das argolas das cores.

ATIVIDADES
 

 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03TS02)



Conhecendo novas palavras

Para essa atividade, você vai precisar de duas latas

decoradas, fichas com as bandeiras dos países, fichas com

palavras, um computador com o google tradutor, folha

branca, lápis de cor, caixa de som e telão.

A criança irá sortear o país (idioma) e a palavra. 

A professora irá programar o google tradutor no idioma

sorteado e escrever a palavra a ser traduzida. 

Os alunos irão ouvir a pronúncia e ver a grafia da palavra

no idioma sorteado e tentar reproduzir na folha de papel.

ATIVIDADES
 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03EF07), (EI03EF09), (EI03EF01) 



Alfabeto dos países olímpicos

Para essa atividade você vai precisar de figuras com as

bandeiras dos países participantes dos jogos, cartolina e

caneta piloto.

Em roda, colocar todas as figuras das bandeiras no

chão. Cada criança irá até o centro da roda pegar uma

bandeira e com a ajuda do professor a criança irá dizer

o nome da bandeira. O professor irá repetir o nome e

solicitar que a turma identifique com que letra começa.

A bandeira deverá ser colada em frente a sua letra

inicial. Depois de colar o professor irá escrever o nome

do pais. 

ATIVIDADES
 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03EF07), (EI03EF09), (EI03EF01) 



Jogo da memória mundial diferente

Para essa atividade você irá precisar de: fichas grandes

com as bandeiras dos países participantes das

olimpíadas, caneta piloto e um dado grande.

O professor deverá escrever os números de 1 à 6 duas

vezes na parte de trás das 12 cartas.

Em roda, o aluno deverá jogar o dado duas vezes para

tentar fazer o par nas bandeiras.

ATIVIDADES
 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03ET01), (EI03ET07) 



Jogo da memória mundial

Em duplas as crianças deverão jogar o jogo da memoria

das bandeiras de forma tradicional.

ATIVIDADES
 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03ET01)



Por que é dia no Japão e Noite no Brasil?

Realizar com as crianças a experiência para simular o dia

e a noite de acordo com o movimento da terra.

ATIVIDADES
 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Codigos dos objetivos BNCC:
(EI03ET02)


