
E.M.E.B. SENADOR TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA 

Carta aberta aos nossos alunos e suas famílias,  

Ainda estamos atravessando um tempo diferente de tudo o que já vivemos e para todos 

ficarem bem e saudáveis, ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos   

a   oportunidade   de   darmos   continuidade   aos processos   de   aprendizagem   por   

meio   virtual.   Para   contribuir   com   as experiências vivenciadas por vocês, querido aluno 

e sua família, durante esse período, nós, professores da Fase II iremos elaborar atividades 

para que realizem em casa, enriquecendo ainda mais o tempo que passarão juntos. 

Um grande beijo professoras: Dinalva, Polly, Camila, Vivan, e Nadia. Fase II 

 Lembre-se: 

 https://br.images.search.yahoo.com 

Então lave sempre as mãos com muita água e sabão e não esquece o álcool em gel. 

É muito importante manter a higiene não só das mãos de todo nosso corpo. Então ao chegar 

em casa tome banho e troque de roupa. Não esquece de usar sua mascara e de trocá-la a 

cada duas horas. Juntos venceremos esse vírus e voltaremos a nos ver e a nos abraçar 

em breve!  

Pedimos também que as atividades tenham sempre a supervisão do adulto durante todo o 

processo, desde a leitura até a execução. 

  

Boa semana! 

Estão prontos? 

Vamos iniciar nossa semana com bastante agilidade e atividades corporais. Para  as 

brincadeiras abaixo você precisará apenas de você e mais um participante, caso tenha mais 

membros da família que queiram brincar, pode juntar-se a brincadeira e boa diversão! 

 

ATIVIDADE 1- Gato e Rato 

Podem jogar a partir de duas pessoas (moradores da casa)  

-Primeiro deve-se escolher uma pessoa para ser o gato e a outra para ser o rato.  

- Depois faça um quadrado no chão (ou sinalize como desejar, pode ser um chinelo, um papel o 

que tiver em casa) para ser a porta por onde o rato tentara sair.  

- A brincadeira começa com o rato fugindo e o gato tentando pegá-lo. 

- O gato não pode deixar o rato sair pela porta, se ele sair a brincadeira recomeça. 

- O rato vira gato e o gato vira rato.  



- Dessa forma podem jogar quantas vezes desejar.  

- Se houver outros familiares na casa que queiram brincar todos podem ser o rato e escolher um 

gato. 

- O Rato que for pego vira gato  

- Se todos os ratos conseguirem sair pela porta a brincadeira recomeça com uma nova escolha para 

o gato. 

 

ATIVIDADE 2- Quente ou frio 

-A brincadeira pode ter a partir de dois participantes moradores da casa. 

- Um esconde o objeto, (qualquer coisa) e o outro participante deve procurar. 

- O participante que escondeu dever ir guiando o participante que procura. 

- O participante deve ir dizendo que o lugar que ele está é quente quando estiver perto do objeto ou frio 

quando estiver longe.  

- A brincadeira recomeça quando o objeto for encontrado trocando os praticantes de posição. 

-  Quem procurou o objeto agora esconde para que o outro participante o encontre.  

  

 

ATIVIDADE 3- Qual das brincadeiras acima você mais gostou? Registre em um desenho como fez pra montar 

a brincadeira e guarde para nos levar no retorno as aulas. Aproveite para repetir a brincadeira quantas vezes desejar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 4 - Hora da História. 

Esta história do João é o pé de feijão, interpretação de Mauricio de Souza para você colorir e se divertir com 

a história. 

 

 

 



  

 

  

 



  

 

  

http://alfabetizandocommonicaeturma.blogspot.com/2011/01/varal-de-leitura-joao-e-o-pe-de-feijao.html 

 

 

 

http://alfabetizandocommonicaeturma.blogspot.com/2011/01/varal-de-leitura-joao-e-o-pe-de-feijao.html


ATIVIDADE 5-  

Vamos brincar de João e o pé de feijão? 

Agora é a sua vez de plantar um feijãozinho. Você deverá observar e registrar o crescimento dele, pode ser 

através de fotos ou de desenhos.  

Você já plantou um pezinho de feijão? Se não, saiba que é bacana ver o feijãozinho  germinar, crescer e 

brotar. Então vamos aprender?  

-Você vai precisar de: 

- Um copo, pode ser qualquer um que tenha na sua casa, o ideal seria um de plástico. 

-Mais ou Menos 5 gramas de algodão limpo, pede para mamãe um punhado. 

-Um grão de feijão 

- Agua. 

Como Plantar: 

Coloque o feijão sobre o algodão que você colocou dentro do copo em lugar com bastante luz do sol e da 

claridade, coloque um pouquinho de agua e não deixe o algodão secar, vá colocando aguas aos pouquinhos, um 

pouco por dia e logo verá seu pezinho de feijão brotar. Viu que legal! Agora mãos a obra e não esqueça de registar 

essa atividade como fotos  ou desenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


