
Aos educandos e suas famílias,  
 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, 

teremos que dar continuidade aos processos de 

aprendizagem.  
 

 

E.M.E.B. CECÍLIA MEIRELES 

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  

 



AULA 17 – FASE II 

Olá família!!! 
 

Sabemos que a literatura é muito importante no processo de 
ensino-aprendizagem e deve ser contemplada nas mais 

diversas áreas do conhecimento.  
Ela atravessa toda a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

marcando presença em vários segmentos e pode ser 
explorada nos diferentes aspectos do texto de ficção e nas 

diversas manifestações artísticas culturais.  
A prática literária estimula o desenvolvimento da escuta, da 
fala, do pensamento e da imaginação das crianças, ampliando 

o seu conhecimento a cerca do mundo.  
Assim sendo, convido vocês a mergulharem numa aventura 

através dos textos do nosso folclore brasileiro. 
Então, vamos lá !! 

Semana  de 03.08.2020 a 07.08.2020 

Imagens - https://br.pinterest.com/pin/471611392206743246/ 



ATIVIDADE 01 
HORA DA HISTÓRIA 

 

Acesse o link ou leia a história 
https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc 

   

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas. 
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ATIVIDADE 02 
 

Você sabia que 
existe  uma fórmula 
mágica que pode nos 

deixar muito 
felizes? 

 
É só seguir o passo 

a passo da 
receitinha, 

prestando bastante 
atenção nos 
ingredientes.  

 
Será que vai 
funcionar? 

 
Tenho certeza que 

sim!!! 
Obs.: Bananas caturras é o mesmo que bananas nanicas; 
       Banana caturra é o nome dado à banana nanica no Sul do país. 

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



ATIVIDADE 03 
VAMOS BRINCAR? 

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



ATIVIDADE 04 
RODA DE CONVERSA 

 
Você tem medo de quê? 

 
  Do escuro ou dos monstros 

debaixo da cama? 
 

 É normal ter medo?  
 

Com base na cantiga  
popularmente conhecida, 

converse com seu filho(a) sobre 
os seus medos.  

 
Após a conversa peça a ela/ele 

que faça um desenho 
representando este medo. 

 

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



ATIVIDADE 05 
Obra: CUCA 

Tarsila do Amaral 

 

RELEITURA 
 

Observe  esta obra feita por 
Tarsila do Amaral em 1924. 

 
 Ela usou muitas cores, muitas 
formas geométricas e muita 

imaginação. 
 

Faça uma releitura deste 
quadro usando a sua 

criatividade. 
 

 Converse com a sua família o 
que achou desta obra de 

artes. 
 

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



APROVEITEM AS LEITURAS E AS BRINCADEIRAS E CONVERSE COM A SUA 
FAMÍLIA SOBRE O QUE APRENDERAM COM ESSAS ATIVIDADES! 

 

ATIVIDADE 06 
                                                       VOCÊ SABIA? 
Folclore é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, contos, mitos, lendas, músicas, danças e 
festas populares de uma cultura e de uma região. As principais lendas do folclore brasileiro são: 
Curupira, Boto cor de rosa, Saci Pererê, Mula sem cabeça e Iara. Mas, se você quiser saber mais, leia 
as histórias e divirta-se!!! 

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



Curta nossa página no facebook e fique por dentro de tudo: 
https://www.facebook.com/EMEBCeciliaMeirelesDiadema 

 
ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!! 
 
PROFESSORAS DA FASE II 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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