
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

EMEB HENRIQUE DE SOUZA FILHO 

 

 

Aos educandos e suas famílias,  

 

 

       Olá Famílias!  

      Estamos com saudades da nossa rotina e trocas de experiências! Por conta 

da pandemia que estamos vivendo no momento, precisamos ficar em isolamento 

social.  

     Mesmo distantes estamos em constante aprendizagem.   

     Para darmos continuidade as nossas experiências, estamos enviando 

propostas para serem realizadas com as crianças na proteção do seu lar junto 

com as famílias. Assim que voltarmos às aulas presenciais, vocês poderão 

compartilhar essas vivências conosco.   

     Vamos aprender brincando!  

 

     Professoras da Fase I: Ana Lúcia, Juliana, Leidiane, Luciane e Sônia.   

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 1- Brincadeira Terra- Mar 
 

Desenvolver a atenção auditiva, controle da ansiedade, a motricidade (pulo e 

equilíbrio). 

 

É uma brincadeira popular criada em Moçambique, sua origem é africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-O responsável vai escolher um espaço livre onde todos os familiares 

possam brincar. 

 Nesse espaço risque uma linha no chão (também pode ser uma corda, 

fita adesiva ou um barbante) de um lado da linha o responsável deve 

escrever “TERRA” e do outro lado vai escrever “MAR” para facilitar 

para criança pode-se desenhar também a Terra e o mar. Todos os 

participantes devem ficar em cima da linha. 

A brincadeira começa quando o responsável gritar “MAR” e todos 

devem pular para o Mar, e quando o responsável gritar “TERRA” todos 

os participantes pulam para Terra. Aqueles que forem errando o lado 

vão sendo eliminados, até que aquele que ficar por último seja o 

vencedor. 

 Se puder acesse: https://www.youtube.com/watch?v=gI_YkNzcxD0 

 Fonte:https://educacrianca.com.br/brincadeiras-africanas-para-fazer-na- escola/ 

 

 

 



 Fonte:https://br.freepik.com/vetores-premium/ilustracao-em-vetor-de-criancas-brincando-ao-redor-do-       mundo_3419049.htm 

 

 

Atividade 2- Pintura Mágica com giz de cera branco 

 

Desenvolver o gosto pela pintura e exercer o conhecimento sobre as cores 

usando a criatividade. 

A pintura estimula a comunicação a criatividade, sensibilidade e aumenta a 

concentração e expressão das crianças neste momento de pandemia é uma 

forma prazerosa dos pais e filhos interagirem. 

  

 O responsável entregará para criança uma folha de sulfite e na 

sequência vai pedir que faça um desenho usando giz de cera 

branco. 

Após a criança fazer o desenho, peça que escolha uma cor de tinta 

guache, misture um pouquinho de água com a tinta escolhida, 

pegue um pincel ou um pedaço de esponja e peça para a criança ir 

passando a tinta por cima do desenho que fez, e nesse momento a 

mágica acontece. O desenho vai destacar-se sobre a tinta. 

 Caso não tenha tinta guache, você pode usar a tinta da beterraba 

ou pegar um pouco de cola e misturar com pó de carvão, faça essa 

misturinha passe sobre o desenho. 

https://www.youtube.com/watch?v=9gLLmAUdcQI 

 

https://br.freepik.com/vetores-premium/ilustracao-em-vetor-de-criancas-brincando-ao-redor-do-mundo_3419049.htm


 

Atividade 3- Relaxamento  

 

Diminuir a ansiedade, aumentar o autocontrole e auxiliar na percepção dos 

músculos. 

 

O relaxamento auxilia na prevenção do estresse, tensão muscular e fadiga 

mental, ele também é considerado um revigorante que atua beneficamente sobre 

a saúde física mental e emocional. 

 

 Assista ao vídeo da Xuxa, com a música feche os olhos no YouTube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6Vfiy-vxh-s 

 

 

Fonte: https://br.depositphotos.com/vector-images/alongamento-crian%C3%A7as.html?qview=110622854 

 

 

Música: Feche os olhos (trecho)  

Feche os olhos 
Abra os olhos 
Rode a cabeça, 
E vá rodando, 
Vá rodando devagar 

Abra a boca 
Feche a boca 
Mexa o nariz 
E vá mexendo, 
Vá mexendo devagar 

Levantando os és 
Abaixando os pés 
Esticando o corpo 
Estique até onde puder 

Mexa as mãos... 

 

Mexa os dedos 

https://www.youtube.com/watch?v=6Vfiy-vxh-s
https://br.depositphotos.com/vector-images/alongamento-crian%C3%A7as.html?qview=110622854


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Vá acompanhando com a criança a música, fazendo os movimentos que 

sãosugeridos. Esta música estimula a criança a relaxar com alguns 

alongamentos juntamente com todos da família.  

2-A família durante a semana pode colocar uma outra música tranquila por 2 

ou 3 minutos deitar-se com a criança e pedir que ela preste atenção em sua 

respiração.  

3-Se em algum momento a criança apresentar birra ou mau humor incentive-

a a falar sobre o que a incomoda, pois poderá ser algo simples de se 

resolver. Combine um horário com sua criança em casa, onde possam juntas 

brincar, ler um livro, assistir um filme ou fazer um relaxamento juntos.  

 



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.  

 

DICAS DE COMUNICAÇÃO COM AS 

CRIANÇAS 

Vamos conversar sobre isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, ela usará as palavras do seu vocabulário. 

 

Até que por fim vocês estarão em um diálogo. 

 



A rotina de uma conversa, a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Bassanelo 

Célia Ferrari 

Susana Francischetti Garcia 

Equipe de Formação e Acompanhamento Pedagógica 

 

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. 
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