PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMEB HENRIQUE DE SOUZA FILHO
Queridas famílias e alunos
Esperamos que vocês estejam gostando e realizando as atividades que são planejadas
com muito cuidado e carinho para vocês. Queremos lembrar que não precisa imprimir as
atividades, basta realizar a proposta em uma folha avulsa ou caderno. O interessante é o
responsável escrever acima da atividade qual era o título da mesma,exemplo: jogo do dado,
desenho da história, desenholivre, etc.
Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas
neste período.
Está sendo um período bem longo de isolamento, mas seguindo todosos cuidados
poderemos combater esse vírus que está espalhado em todo o mundo.

Fique em casa;
Lave as mãos com água e sabão;
Passe álcool em gel 70 %;
Use máscara se precisar sair de casa.

Um grande beijo
Professoras: Ana Paula, Beatriz, Fabiana e Flávia.

OBSERVANDO A NATUREZA

Você já observou na rua, praças, ou jardins, que há épocas do ano que as folhas das
árvores secam e caem? Determinado tempo ficam floridas, depois desfolhadas, quando
chegamos no outono isso acontece com as árvores.

Se puder assista: Mundo Bitacom participação de Milton Nascimento-Trem das estações:
Assista ao clipe da música: https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c
Imagem fonte:https://br.freepik.com/vetores-gratis/arvores-em-quatro-temporadas_3887128.htm#query=arvore-outono&position=7

Trem das Estações
Mundo Bita- Milton Nascimento
(trecho da música)

Nos vagões do trem do tempo
Vão as quatro estações
Cada qual tem seu momento
Pra cantar suas canções
Quando outono vier
Pode pegar o guarda-chuva para
não se molhar
A vovó mexe a colher
No fim da tarde gostosuras para
saborear
Folha que no vento cai
Logo cedo o sol se vai
Fruta para quem quiser
E tudo mais que o outono nos
trouxer
Nos vagões do trem do tempo
Vão as quatro estações...
.

O outono é conhecido pela queda das folhas das árvores, pensando nisso que tal fazer
uma atividade com folhas?
Pegue uma folha de papel, uma folha de árvore ou de outra planta, canetinhas, tinta, giz
de cera ou o que tiver disponível e use a criatividade. Pode ser uma colagem com a
folhas da árvore, pode usar a folha da árvore como carimbo, pintando-a. Não arranque
folhas, pegue as que estiverem caídas no chão. Use sua imaginação. A seguir duas
imagens como sugestão:

Fonte:https://www.tempojunto.com/2015/03/20/10-atividades-com-folhas-secas-para-celebrar-o-outono/
Lembre-se de guardar esta atividade e levar para a escola assim que as aulas
retornarem.

FANTOCHE COM ROLINHO DE PAPEL

A criança criará seu próprio fantoche/ boneco, estimulando sua criatividade, produzindo seu
brinquedo.
Ao confeccionar o seu próprio fantoche/ boneco, a criança poderá usá-lo em contação de
histórias ou representar a sua família. A confecção dos bonecos/ fantoches é simples.
Vamos começar?
Materiais para a confecção:


Rolinhos de papel higiênico e/ ou de papel toalha;



Barbante;



Durex;



Cola;



Tesoura;



Canetinhas coloridas;



Retalhos de papéis (folhas coloridas/ revistas/ jornal).

Separe o rolinho de papel;

[A1] Comentário:
[A2] Comentário:

Nos pedaços de papéis faça
desenhos de roupinhas;

Desenhe um rosto (olhos, nariz
e boca) no rolinho de papel;

Recorte e cole as roupinhas de
papéis;

Caso você não tenha retalhos de
papéis, desenhe as roupas no
próprio rolinho.

Com a ajuda de um adulto, cole
com um pedaço de durex as
pontas do barbante em cada
lado do boneco;

Oba! Seu fantoche/ boneco, está
pronto!

Fonte: imagens de arquivo pessoal

AS CORES E SUAS MISTURAS

As cores fazem parte do mundo das crianças e dos adultos também, desde pequenos
aprendemos a nomear as cores e quase sempre gostamos mais de umas do que de
outras. As cores estão nos objetos, na natureza...
Agora vamos aprender um pouquinho sobre as cores e as misturas.
As cores primárias são aquelas que não podem ser obtidas mediante mistura de outra
cor. Essas cores são o amarelo, o azul e o vermelho. É por meio da mistura dessas três
cores que obtemos as outras.

Leia a poesia para a criança:
Você tem bola ou bexigas em casa?
Procure e fale para a família as cores.

Jogo de Bola(Cecília
Meirelles)
A bela bolaA bola é mole,
é mole e rola.
A bola é bela,
é bela e pula.
É bella, rola e pula
rola:
a bela bola do Raul.
Bola amarela,
a da Arabela.
A do Raul,
azul.
Rola a amarela
e pula a azul.
A bola é mole,
é mole e rola...
A bola é bela,
é bela e pula.
É bella, rola e pula,

Fonte:https://www.vivadecora.com.br/pro/curiosidades/cores-primarias/
Vamos experimentar as cores?
Você irá perceber uma mudança, ao misturar duas cores surgirão outras:

https://conhecimentocientifico.r7.com/cores-secundarias/

Agora é sua vez!!!
1) pegue uma folha de sulfite ou do caderno de desenho;
2) use a tinta enviada no material escolar;
3) com ajuda de um adulto faça círculos como no exemplo abaixo;

4) depois pinte os círculos conforme o modelo, no terceiro círculo misture as tintas conforme
indicado, e veja a transformação.

Fonte: imagem de arquivo pessoal

LEMBRE-SE DE GUARDAR ESSA ATIVIDADE E ENTREGAR PARA A PROFESSORA
QUANDO AS AULAS RETORNAREM.

