
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

 

EMEB SANTO DIAS DA SILVA – FASE II 

De 27/07 a 31/07/2020 

  

   

16ª SEMANA 

“FAMÍLIA NOSSO MAIOR BEM”  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Nesse momento de quarentena, em que a recomendação é que as famílias fiquem em casa 

para evitar o aumento de casos do Covid-19, tem sido uma ótima oportunidade para uma 

aproximação entre todos. É a oportunidade para usar este tempo com sabedoria, sabe aquele 

momento de qualidade com as crianças que às vezes na correria se perde? Aproveite agora para 

transformar as atividades com as crianças em algo prazeroso, lúdico e valioso. 

Essa quarentena tem sido um tempo muito maior que havíamos pensado, assim, porque 

não transformar esse tempo em momentos valiosos em família. Às vezes pensamos nas perdas, 

que tal pensarmos nos ganhos, pois é um presente para as crianças terem seus pais mais 

presentes e a chance de usufruir de tudo aquilo em família que de fato faz sentido nessa vida, 

aproveitar a oportunidade para estreitar o vínculo com os filhos nesse período, estar próximo de 

quem amamos faz toda a diferença. 

A proposta desta semana é fazermos tudo em família!!! Aproveitem ao máximo esse 

momento!!! 
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 OBJETIVOS 

1- Promover atividades com as famílias e as crianças visando fortalecimento a convivência 

e os vínculos familiares; 

2- Garantir às crianças os direitos de : 

- Conviver em família, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro 

e desenvolvendo o respeito pelas diferenças entre as pessoas. 

- Brincar em diferentes espaços, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas e sociais. 

- Explorar movimentos, gestos, sons, emoções, ampliando seus saberes sem suas diversas 

modalidades. 

- Conhecer-se e construir sua identidade, constituindo uma imagem positiva de si, nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens em seu contexto familiar. 

- Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, por meio de diferentes linguagens. 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

1 - PROPOSTA RELACIONADA A CUIDADO E BEM ESTAR 

 Cuidar do corpo é algo muito importante, que tal cuidar do corpo junto com sua família, 

tenho que certeza que será um momento muito divertido!!!! 

 A proposta é fazer uma Matroginástica, que se trata de uma ginástica praticada com 

envolvimento direto entre pais e filhos. Seu desenvolvimento tem, entre outros objetivos, despertar 

a interação na família e orientar os pais sobre a importância da prática da atividade física para o 

desenvolvimento das crianças. 

 Um terço da população mundial adulta é fisicamente inativa. É aí que a matroginástica 

aparece. Ela pode ser o ponto de partida para que a família comece a desenvolver atividades 
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físicas em conjunto, explorando o lado curioso da criança na questão de saber qual exercício lhe 

agrada mais, por meio da prática de diferentes atividades físicas. 

 Para iniciar vamos fazer alguns exercícios simples, prontos!!! É só acessar o vídeo 

“Matroginástica: exercícios para pais e filhos iniciantes” no Canal da K & K Silva no Youtube neste 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=HF9_jJAxlFY 

 

 

Agora que já nos aquecemos, vamos dançar um pouco... 

É só acessar o vídeo “Sogipa em casa - Matroginástica #1” no Canal SOGIPA do Youtube 

por esse link:  

https://www.youtube.com/watch?v=mqSTzWrghU0&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=HF9_jJAxlFY
https://www.youtube.com/watch?v=mqSTzWrghU0&t=9s
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2 -  MOMENTO EM FAMÍLIA 

 Já que a semana é voltada para a família que tal procurar fotos antigas e conversar sobre 

elas. Lembrar que a vovó, o vovô, o papai, a mamãe já foram crianças também, contar o que 

faziam, do que brincavam. Que tal ver fotos de bebê, dos aniversários, das festas, almoços, enfim 

recordar todos esses momentos junto de quem amamos…  

 Será um momento de recordações e histórias… Que tal contar essas histórias para seus 

filhos? Conte a eles momentos engraçados, sonhos, relembrem momentos valiosos, deixe eles 

contarem suas histórias também… 

 Depois deste momento, a proposta é desenharmos o álbum da família.... Isso mesmo 

desenharmos!!! Cada um se desenhando…. Lembre-se não tem desenho bonito ou feio, tem sua 
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livre expressão!!! Reservem um tempo para que todos possam desenhar juntos, um vendo o 

desenho do outro…. Será bem divertido!!! 

 Terminado os desenhos vocês podem fazer um lindo quadro com eles…. Segue abaixo 

algumas sugestões… 

https://alunoon.com.br/infantil/atividades.php?c=652 

https://prosxolikipareoula.blogspot.com/2014/09/blog-post_24.html 

https://alunoon.com.br/infantil/atividades.php?c=652
https://prosxolikipareoula.blogspot.com/2014/09/blog-post_24.html
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http://horadebrincaredeaprender.blogspot.com/2016/06/blog-post.html?m=1 

  Para finalizar que tal eternizar esse momento com um quadro com as mãos de todos da 

família. É muito simples, basta passar tinta na mão e carimbá-la numa folha. Todos da família 

devem fazer o mesmo, se quiserem podem colocar uma foto ao lado. Segue alguns exemplos 

abaixo: 

 

(Família, lado a lado, mão em mão, coração a coração) 

https://www.criandocomapego.com/desenhos-de-amor-para-desenhar-com-as-maos-e-os-pes/ 

http://horadebrincaredeaprender.blogspot.com/2016/06/blog-post.html?m=1
https://www.criandocomapego.com/desenhos-de-amor-para-desenhar-com-as-maos-e-os-pes/
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https://www.criandocomapego.com/desenhos-de-amor-para-desenhar-com-as-maos-e-os-pes/ 

 

 

3 - HISTÓRIA DA SEMANA 

 A história da semana é um clip infantil seu nome é “Mundo Bita - Nossa Família [clipe 

infantil]” está no Canal Mundo Bita no Youtube, para ouvir é só acessar o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

Não esqueça de nos mandar nos grupos de WhatsApp  

 por turma as produções de vocês!  

 

https://www.criandocomapego.com/desenhos-de-amor-para-desenhar-com-as-maos-e-os-pes/
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
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Resumo: 

Seja do jeito que for, a família é o ninho que precisamos para crescer rodeados de amor. 

Neste clipe protagonizado por tantos personagens, o Mundo Bita mostra que, independente da 

forma, o conteúdo é sempre o mais importante. 
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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.  
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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. 
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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/
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