
 

 

 

AOS EDUCANDOS ES SUAS FAMÍLIAS. 

    FICAREMOS DISTANTES DA ESCOLA POR UM PERÍODO, CONTUDO, TEREMOS QUE DAR 

CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM. 

     DISPONIBILIZAREMOS   AQUI, ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA TURMA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL. 

     ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS QUE PODERÃO SER REALIZADOS EM CADERNOS 

OU FOLHAS AVULSAS. 

     AO RETORNAR A ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS E AS ATIVIDADES REALIZADAS 

NESTE PERÍODO. 

 

    BOAS APRENDIZAGENS! ATÉ BREVE! 

 

 

 

 

  

 

  

Brincando de caretas 

 
Vamos brincar de cantar? A música auxilia a desenvolver a oralidade e 

proporciona momentos agradáveis e lúdicos para a aprendizagem. Em nossa 

escola, a música está presente em diversos momentos.  

Você se lembra da música Palhacinho de brinquedo?   

 
 

            

 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

  EMEB VINÍCIUS DE MORAES 
R. André Vidal de Negreiros, 32 – Jd. Mombaé 

Cep. 09960-290 -  Tel. 4066 5647 

As propostas podem ser feitas de 

acordo com a organização de cada 

família, não sendo necessário que todas 

aconteçam em um único dia!  



Todos podem participar desta atividade. Cantem e façam as caretas 

indicadas em cada parte da música! 

Palhacinho de Brinquedo, sua cara feia não me mete medo! 

Tenho medo sabe do que? 

É da cara feia que (.........) vai fazer! 

 

Palhacinho de Brinquedo, sua cara feia não me mete medo! 

Tenho medo sabe do que? 

É da cara de susto que (.........) vai fazer! 

 

Palhacinho de Brinquedo, sua cara feia não me mete medo! 

Tenho medo sabe do que? 

É da cara brava que (.........) vai fazer! 
 

Palhacinho de Brinquedo, sua cara feia não me mete medo! 

Tenho medo sabe do que? 

É da cara de alegre que (.........) vai fazer! 
 

Palhacinho de Brinquedo, sua cara feia não me mete medo! 

Tenho medo sabe do que? 

É da cara de medo que (.........) vai fazer! 

 
 

 

 

 

 



Lugar de lixo é no lixo! 

 

Geralmente, quando vamos na rua, na feira, na praça, na praia, entre outros 

lugares por onde circulam várias pessoas, podemos perceber que muitas 

pessoas ainda jogam o lixo no chão, ao invés de jogar no cesto de lixo.  

   Com essa atitude acabam poluindo o meio ambiente e não cooperam para a 

limpeza de todos os lugares, esquecendo que assim como cuidamos da nossa 

casa devemos colaborar para limpeza dos demais espaços mesmo fora de casa. 

ATIVIDADE: ACESSE NO YOUTUBE OS TRÊS VÍDEOS ABAIXO:  

•  “LIXO NÃO SE JOGA NO CHÃO ISTO É FALTA DE EDUCAÇÃO”; 

• “QUINTAL DA CULTURA TUDO SEPARADO”.  

APÓS ASSISTIR OS VÍDEOS, PENSE SOBRE COMO VOCÊ TEM AGIDO NA SUA CASA OU MESMO 

FORA DE CASA PARA MANTER O ESPAÇO LIMPO. 

EM SEGUIDA, FAÇA UM DESENHO MOSTRANDO AS PESSOAS JOGANDO O LIXO NO LUGAR 

CERTO (NO CESTO DE LIXO COMUM OU DE COLETA SELETIVA). 

 

                              

BOA ATIVIDADE!!! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hdjj7v_L6k
http://www.youtube.com/watch?v=IfJ1z6ahgzk


Varal colorido 
 
Durante nossas aulas presenciais, trabalhamos bastante com as quantidades 
relacionando-as aos números. Nessa atividade, vamos aprender mais um pouco 
sobre isso e ainda trabalhar com as cores. Vamos lá? 

⮚ Você vai precisar de: 
 

● barbante (também pode ser linha de costura) 
● tesoura; 
● um pote com pregadores de roupa coloridos. 

 

⮚ Como fazer: 
● Peça a um familiar seu para cortar o barbante e amarrar em duas 

cadeiras, formando um varal. 

 

 

 

● Peça que seu familiar coloque o pote de prendedores de roupa no 
chão a uns dois metros, pelo menos, do varal; 
 

● A brincadeira consiste em pegar o pregador e ir correndo colocar no 
“Varal” até completar a quantidade de pregadores que seu familiar 
definir. Ou seja, você vai precisar contar para atingir o objetivo. 

 



            

● Para aumentar ainda mais o desafio, seu familiar pode acrescentar as 
cores dos pregadores, estabelecendo também quais cores você deve 
pegar. Mas só se os pregadores forem coloridos. Se não forem, não 
acrescente esta etapa da atividade. 
. 

● Para registrar esse momento, você pode fazer um desenho no caderno  
da parte da brincadeira que mais gostou. 

 

*imagens: Google imagens 

Bom divertimento! Boas aprendizagens! 

 

 

 

    

                                                                          SE CUIDEM E ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!  

 



DICAS DE COMUNICAÇÃO COM AS CRIANÇAS 

Vamos conversar sobre isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto: “Você quer brincar?” 

Criança: “binca?” 

Adulto: “Então vamos” 

Criança: “vamu” 

Você gosta de conversar? 

Sobre o que vocês gostam de conversar? 

Você gosta mais de falar ou de ouvir? E as crianças da sua 

família? 

São crianças que tentam se comunicar ou são mais quietas, 

observando o que os outros falam e fazem? 

 

 

 

Você já percebeu que a criança repete algumas palavras que você 

fala com ela? 

Quando ela faz isso é porque está aprendendo como usar as 

palavras. Ela ouve o que você diz e usa para falar com você.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto: “Você quer brincar?” 

Criança: “binca de neneca” 

Adulto:“de boneca?” 

Criança: “é” 

Adulto: “Você quer brincar?” 

Criança: “Que parque” 

Adulto: “Então vamos. Quer ir no escorregador? 

Criança: “E balança” 

Depois além de repetir, ele usará as palavras do seu vocabulário. 

 

Até que por fim vocês estarão em um diálogo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Bassanelo 

Célia Ferrari 

Susana Francischetti Garcia 

Equipe de Formação e Acompanhamento Pedagógico 

 

Você é o modelo de comunicação para a 

criança. 

Por isso preste atenção ao que a criança fala, 

assim ela também prestará atenção ao que 

você fala. 

 

WWW.pexels.com 

 

A rotina de uma conversa, o ajudará a aumentar o seu vocabulário e a 

se comunicar cada vez mais. 

Nestes momentos o contato de olhar também ajudará em uma boa 

comunicação. 

 

http://www.pexels.com/

