
E.M.E.B. CECÍLIA MEIRELES 

Aos educandos e suas famílias, 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo,  

teremos que dar continuidade aos processos de  

aprendizagem. 

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e  

Fase II). 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas  

avulsas. 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste  

período. 

Boas aprendizagens! Até breve!  

Gestão Escolar e Professores da EMEB Cecília Meireles 



SEMANA 17 – FASE I 
Semana 03/08 /2020 a  07/08/2020 

                         OLÁ CRIANÇAS E FAMÍLIAS! 
 

Essa  semana continuaremos trabalhar com mais alguns elementos da natureza propiciando 
a criança esse contato mais próximo com a natureza, observando as suas cores, suas 
texturas, as suas mudanças e conhecendo outros elementos, onde através deles podemos 
criar ARTE,  incentivando a apreciação do belo. 
Vamos começar ouvindo a poesia: “Leilão de jardim”, de Cecília Meireles, obsevar o 
desenho das nuvens e criar arte com folhas, flores e pedrinhas. 
A experiência nos diz que a  natureza é importante para o desenvolvimento infantil 
em todos os seus aspectos: intelectual, emocional, social, espiritual  
e físico. E uma das melhores formas de aprendizagem  é através da  
contemplação e observação. 
 
Temos certeza que vocês vão gostar! 
 
Boa diversão e semana a todos. 

 
Imagens: https://www.canstockphoto.com.br/quatro-elementos-natureza-55210180.html 
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ATIVIDADE 01 

Imagens: https://pt.slideshare.net/vivianrodrigs/leilo-do-jardim 
Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 

 
 

 
 
 

        HORA DA POESIA... 
          O momento da contação de história faz parte da rotina semanal de cada                                                                                 

turminha da escola. Costumamos apresentar diferentes textos literários como:  
Contos de fadas, Poemas, Poesias, Fábulas, entre outros, que proporcionam um 
momento único e levam as crianças a usarem a imaginação, a se expressarem e 

ainda estimulam a terem o gosto pela leitura. 
 

Hoje a nossa leitura será da poesia: “Leilão de Jardim” 
 

de Cecília Meireles.  
 

Boa leitura e um bom momento para vocês. 
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Leilão de Jardim – Cecília Meireles  
Quem me compra um jardim com flores? 

Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, 
Ovos verdes e azuis nos ninhos? 

  
Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto 

entre o muro e a hera, uma estátua da primavera? 
  

Quem me compra este formigueiro? 
E este sapo, que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho 

dentro do chão? 
ESTE É O MEU LEILÃO 

  
Fonte: https://pixabay.com/pt/vectors/flores-
jardim-ver%C3%A3o-sol-colorido-5181243/ 
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SEGUE SUGESTÕES DE PERGUNTAS PARA FAZER AO FINAL DA LEITURA 
PARA A CRIANÇA: 
 
 Você gostou dessa poesia?  
 Qual o nome dela? 
 Qual o nome da autora?  
 Você se lembra do nome dos bichinhos que aparecem na poesia? 
 Já viu algum desses bichinhos que aparecem na poesia? 
 Você sabe imitar o movimento de algum desses bichinhos? 
 E o som? 
 
Que tal recortar de revistas ou fazer o desenho de alguns bichinhos que podemos 
encontrar na natureza.  
  

Imagens: https://pt.slideshare.net/vivianrodrigs/leilo-do-jardim 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 
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Durante essa quarentena, uma das principais formas de ver o mundo e  
a natureza tem sido através das janelas e quintais de nossas casas.  
 

Que tal, então darmos mais uma olhadinha.... 

ATIVIDADE 2 

OBSERVANDO ATRAVÉS DA JANELA.... 
 

Abra a janela ou vá ao seu quintal, se possível deite no chão ou em um 
lugar, em que possa olhar para as nuvens... 
 
 O que você vê? 
 Que cor elas são?   
 Elas estão paradas ou em movimento? 
 Qual direção elas caminham? 
 Todas caminham para o mesmo lado? 
 Elas te lembram alguma figura? Qual figura? 
 

                          

Faça um desenho das nuvens que você observou ou tire fotos para mostrar 
aos seus colegas e professora. 
 

Imagens: http://www.coisasdavida.net.br/2015/12/por-que-sera-que-vemos-figuras-nas.html 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 



Você lembra que na escola fizemos algumas atividades usando tintas, cola e outros 
materiais. Então agora você vai fazer uma atividade diferente  e muito legal, 
utilizando alguns elementos que encontramos na natureza. 
 

HORA DA ARTE  
  
Você vai precisar :  
 de um  lençol claro,  caso não tenha, utilize uma folha de caderno ou sulfite; 
 gravetos e galhos de árvores, pedrinhas de diferentes  
 tamanhos, folhas verdes e folhas secas de diferentes  
 tamanhos e cores e flores. 
 
Lembre-se:  Você  não precisa arrancar os galhos nem as folhas das plantas. 
               Use galhos, folhas e flores caídas no chão. 
 

 Abra o lençol em um lugar sossegado, peça para um adulto colocar uma música 
calma e tranquila e comece a criar o seu desenho utilizando todos esses materiais. 

 Não é necessário utilizar tudo, ao menos uns dois elementos.  

ATIVIDADE 3 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 



Imagens: https://lunetas.com.br/5-ideias-criativas-para-usar-elementos-da-natureza-nas-brincadeiras/ 

A IDEIA DESTA ATIVIDADE É PERMITIR QUE A CRIANÇA O MODIFIQUE  A 
QUALQUER MOMENTO E VÁ CRIANDO NOVOS DESENHOS, UTILIZANDO 

NOVOS ELEMENTOS DA NATUREZA. 
 
Esses elementos juntos podem realizar uma grande obra de arte!!! 
 
Tire fotos e manda para sua professora! 
 
 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 
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Curta nossa página no facebook e fique por dentro de tudo: 
https://www.facebook.com/EMEBCeciliaMeirelesDiadema 

(11) 96645-0554 – Prof. Natália 
 
ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!! 
 
PROFESSORAS DA FASE I E GESTÃO ESCOLAR. 

RECADINHO DAS PROFESSORAS: 

Estamos nos empenhando para propor atividades lúdicas, diferentes e  
prazerosas para que as crianças tenham momentos especiais de  
aprendizagem em família. 
Vocês podem enviar por e-mail ou WhatsApp vídeos, fotos de desenhos ou  
de alguma das atividades realizadas. 
Ficaremos muito felizes em saber de vocês, como está sendo viverem essas  
experiências! 
 
 
E-mail: emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br 

IMAGEM - https://br.pinterest.com/pin/703546773011020634/ 
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