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AQUI COMEÇA AS PROPOSTAS DAS ATIVIDADES, POR ISSO FAMÍLIAS CONTAMOS COM VOCÊS PARA LER PARA OS 

ESTUDANTES AS EXPLICAÇÕES E AUXILIÁ-LOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.  

AO FINAL DESTE DOCUMENTO, HÁ UM FOLHETO COM DICAS DE COMUNICAÇÃO COM AS CRIANÇAS, FEITO PELAS 

FONOAUDIÓLOGAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIADEMA. 

IMPORTANTE LEMBRAR: 
 
1.Siga uma rotina e LEIA diariamente uma história para a criança. 
 
Livros em PDF gratuitos: https://www.baixelivros.com.br/literatura-infantil#2 

Canal Varal de histórias: https://www.youtube.com/watch?v=V9pbL1AyJCs 

Canal Pé de sonho: https://www.youtube.com/watch?v=d9k8H9-owFg 

 

 
3. Realize sempre o registro conforme solicitado na atividade e escreva o nome. 
 
 

Fiquem em casa e se cuidem! 
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1. LEITURA DE POESIA 
 

Introdução ao hábito de leitura, por meio da apresentação de novas palavras e da 

estimulação da criatividade e imaginação. 

Na escola fazemos leituras diárias. No momento da leitura é necessário que a criança 

esteja bem atenta, para isso escolha um local tranquilo em sua casa.  

É fundamental ler pausadamente, pronunciando de maneira clara cada palavra 

durante a leitura que irá realizar. 

 

A FILHARADA 
 

A JOANINHA 

CASOU 

COM O PIRILAMPO. 

OS FILHOS 

NASCERAM 

PINTADINHOS, 

PARECIAM 

COM SARAMPO. 

ZUM-ZUM-ZUM E OUTRAS POESIAS - Autor: Lalau. Editora: Companhia das Letrinhas. 

 
Agora vamos conversar um pouquinho sobre o texto. 

 

Após a leitura do texto, faça algumas perguntas à criança, para saber se ela 

entendeu. É importante fazer uma pergunta de cada vez, ou seja, espere a criança responder 

para fazer a próxima pergunta. 

1. Você já viu uma joaninha? 

2. Você sabe o que é um pirilampo? – caso a criança não saiba, dê a 

resposta - pirilampo é um vagalume. 

3. Onde encontramos esses bichinhos? 

 

 

2. CONSTRUINDO UM BINÓCULO 
 

Transformação de um objeto em outro, dando novo destino a ele. 
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Vocês se lembram que já tínhamos feito um binóculo lá na escola e íamos observar a 

natureza no jardim da escola? Não deu tempo devido a pandemia. Então, agora vocês vão observar 

de casa. 

 

Separe todo o material necessário para a confecção e explique o que vão fazer. Se 

possível, assistam o vídeo sugerido e olhem as fotos. 

No link a seguir você confere como fazer um binóculo: https://youtu.be/K7wWp6ZvREI 

 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/427982770830269239/ - imagem. 

 

Após realizar a leitura do poema A FILHARADA, que tal construirmos um binóculo 

para explorar o mundo a nossa volta?  

Para fazer o binóculo serão necessários: 2 rolinhos de papel higiênico, papel colorido, 

cola e um pedaço de barbante. 

 

Decore os rolinhos com papel. Depois una os rolinhos usando papel e cola. 

Sugerimos que as famílias e as crianças, usem o binóculo confeccionado para 

observar a área externa da casa (ou a rua, pela janela) e conversem sobre todos os elementos 

naturais encontrados. É importante estimular as crianças a compartilharem suas observações e 

descobertas! 
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3. JOGO DA MEMÓRIA DAS MEIAS 

Na escola fazemos vários jogos, eles estimulam a trabalhar a memória, o raciocínio 

lógico e a concentração. 

Siga as instruções: 

 

Disponível em: https://www.danoninho.com.br/encontre-uma-atividade/o-desafio-da-organizacao-das-meias 

 

Passo 1: Junte todas as meias limpas à medida em que são lavadas. Coloque-as em um cesto 
sem juntar os pares. 

 

Passo 2: Feche os olhos e pegue uma meia qualquer. Depois abra os olhos e veja quanto tempo 
você leva para encontrar seu par. Uau, que rápido! Encontre todos os pares possíveis e deixe ao 
seu lado, no chão. 

 

Passo 3: Depois de achar os pares, é hora de começar a enrolar tudo. Não se preocupe, é super 
fácil. Basta colocar uma meia sobre a outra, com a parte dos dedos diretamente em cima uma da 
outra, bem como os calcanhares correspondentes. Daí, começando pela parte dos dedos, enrole 
as meias gentilmente, sempre alinhando direitinho. 
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Passo 4: Quando elas estiverem bem enroladas, basta pegar a parte elástica (que normalmente 
fica na altura da sua perna quando você está usando as meias) e, rapidamente, dobre contra a 
parte enrolada. Fácil, não é? Faça o mesmo com todos os pares. Ao terminar a criança pode contar 
quantos pares ela fez. 

 

DICAS DE COMUNICAÇÃO COM AS CRIANÇAS 

Vamos conversar sobre isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?” 

Adulto: “Então vamos” 

Criança: “vamu” 

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/

