
 

 

 

AOS EDUCANDOS ES SUAS FAMÍLIAS. 

    FICAREMOS DISTANTES DA ESCOLA POR UM PERÍODO, CONTUDO, TEREMOS QUE DAR CONTINUIDADE 

AOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM. 

     DISPONIBILIZAREMOS   AQUI, ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

     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! 

 

 

 

 

  

 

 

FORMAS E CORES 

 
 

            

 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

EMEB CLARICE LISPECTOR  
R. Luiz de Vasconcelos, 320 – Jd. Marilene  

Cep. 09960-250 - Tel. 4066 5713 

As propostas podem ser feitas de 

acordo com a organização de cada 

família, não sendo necessário que todas 

aconteçam em um único dia!  



 

  

Olá crianças! Essa semana vamos apreciar duas obras do pintor espanhol, 

Joan Miró.  

 

Observem que ele utilizava formas conhecidas em suas obras, porém de uma 

forma diferente da realidade, com cores e formas únicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais elementos vocês conseguem observar nas duas obras? 

Vocês conseguem identificar as formas geométricas presentes nas duas 

pinturas? 

 

The Garden, 1925 A Vila de Rades, 1917 



Após apreciarem as obras e observarem os elementos presentes nas duas 

telas, crie sua obra com cores fortes e formas geométricas, utilizando o 

caderno de desenho e materiais disponíveis.  

Observe a paisagem a sua volta, objetos de sua casa e do dia a dia para 

produzir sua própria obra de arte, inspirando-se nas criações do pintor Joan 

Miró. 

 

 

HORA DA HISTÓRIA 

 

Durante nossas aulas presenciais, todos os dias ouvimos histórias contadas pela 

professora e também por vocês. Na atividade desta semana, vocês contarão a 

história de um jeito diferente e muito divertido. O nome dessa atividade será 

“Caixa de histórias”. Então, peça ajuda de um familiar e vamos aprender: 

⮚ Vocês vão precisar de: 

● 1 caixa de sapatos ou outra que vocês tiverem; 

● para enfeitar a caixa, vocês podem usar os materiais que estiverem 

disponíveis em casa, como por exemplo: rolinho de papel higiênico, 

canetinha, tintas e pincéis, massinha, bloquinhos de montar, papéis 

diferentes, sucata, folhas e outras coisas que vocês tiverem; 

● Depois é só lembrar da história que vocês mais gostaram de ouvir e 

montar o cenário da história, ou de parte dela, na caixa. Se você não 

lembrar, peça ajuda de seus familiares. Se tiver livros infantis em casa, 

peça que seu familiar leia novamente para você lembrar; 

● Para que a sua caixa de histórias fique com a sua carinha, você pode 

também fazer um desenho do que mais gostou na história, pedir para 

um familiar recortar e criar um fundo   para colar no cenário da história. 

Neste fundo, além do seu nome, escreva o nome da história para 

identificarmos. Se ainda não conseguir escrever, peça ajuda do seu 

familiar; 

● Depois de tudo pronto, conte a história para seu familiar ou junto com ele. 

 

 



Vejam abaixo alguns exemplos de caixinhas já prontas: 

            

Não ficaram lindas? 

Então, mãos à obra, bom divertimento e boas aprendizagens! 

 

LAVANDO AS MÃOS 

 

Na escola estávamos sempre preocupados com a higiene de nossas 

mãos. Lavando sempre antes das refeições e após as brincadeiras.  

 

Vamos cantar uma musiquinha sobre a higiene das mãos. Quem 

conseguir poderá ouvir essa música pelo link do YouTube. 

https://youtu.be/gUQYpnKniVI  

 

HORA DE LAVAR AS MÃOS 

(A turma do Seu Lobato) 

Atenção criançada, 

Vamos lavar bem as mãozinhas com água e sabão 

Toda vez que chegar em casa, 

Antes e depois de ir ao banheiro 

E também antes das refeições. 

https://youtu.be/gUQYpnKniVI


Bote a mão debaixo da torneira, 

Pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. 

Esfregue as mãos 

Na palma e entre os dedinhos 

E a espuma leva o bichinho da sujeira. 

Bote a mão debaixo da torneira, 

Pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. 

Esfregue as mãos  

Na palma e entre os 

dedinhos 

E a espuma leva o bichinho da sujeira. 

 

Você pode brincar o tempo inteiro 

Na terra, no jardim, no chão da sala. 

Mas o bichinho da sujeira está em todo o 

lugar, 

Por isso as mãozinhas você tem que lavar. 

 

Bote a mão debaixo da torneira, 

                                                                Pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. 

Esfregue as mãos Na 

palma e entre os 

dedinhos 

E a espuma leva o bichinho da sujeira. 

 

Dê adeus pro bichinho da sujeira 

 Com ele não se pode brincar. 

Se a gente não lavar bem as mãos 

Esse bichinho faz dodói, não brinca não. 

 



Bote a mão debaixo da torneira, 

                    Pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. 

Esfregue as mãos 

Na palma e entre os dedinhos 

E a espuma leva o bichinho da sujeira. 

Bote a mão debaixo da torneira, 

                Pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. 

Esfregue as mãos Na 

palma e entre os 

dedinhos 

E a espuma leva o bichinho da sujeira. 

 

Você pode brincar o tempo inteiro 

Na terra, no jardim, no chão da sala 

                Mas o bichinho da sujeira está em todo o lugar, 

Por isso as mãozinhas você tem que lavar. 

 

Bote a mão debaixo da torneira, 

                                                               Pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. 

Esfregue as mãos Na 

palma e entre os 

dedinhos 

E a espuma leva o bichinho da sujeira. 

 

Dê adeus pro bichinho da sujeira, 

Com ele não se pode brincar 

Se a gente não lavar bem as mãos 

Esse bichinho faz dodói, não brinca não. 



Esfregue, esfregue, esfregue 

Esfregue no sabão 

Na palma e nos dedinhos 

Espuma de montão 

Vai limpando ligeirinho 

Tirando o bichinho 

Até todo o sujinho descer pelo ralão. 

 

 

 

Vamos cantar e não esquecer de lavar as mãos sempre! 

 

                                                                                          ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!  



Dicas de conversação com as    

crianças 

 

Estamos vivendo um momento muito 

diferente do que era a nossa rotina, 

nossa vida mudou, nossos filhos estão 

em casa o tempo todo. 

O que você tem feito nestes momentos 

que você está junto com seus filhos? 

Vocês gostam de cantar, dançar, 

conversar, brincar? 

 

 

 

 

O ser humano vive em grupos e essa 

convivência com o outro gera trocas de 

informações, ideias, afetos, regras de 

boa convivência. 

Para as crianças os vínculos 

desenvolvidos com seus familiares são 

fundamentais para seu 

desenvolvimento integral. 

 

  

 

 

 

 

E quais músicas você gostava de cantar 

quando era criança? Você já cantou 

estas músicas com seu filho? 

Temos uma sugestão. Você conhece a 

música “Caranguejo”? 
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Caranguejo não é peixe 

Caranguejo peixe é 

Caranguejo só é peixe 

Na enchente da maré 

Palma, palma, palma 

Pé, pé, pé 

Roda, roda, roda 

Caranguejo peixe é. 
 

p
ex

el
s.

co
m

 

freepik.com 



 

 

 

 

 

 

 

Vamos conversar sobre  

brincar e cantar? 

Você sabia que a brincadeira e a 

música são muito importantes para o 

desenvolvimento da criança? 

Você lembra quais eram as 

brincadeiras que você gostava quando 

era criança? Que tal ensinar estas 

brincadeiras para seu filho? 

 

Nesta música somos convidados a 

fazer som com o nosso corpo.  

Além do som que nossa voz produz, 

nosso corpo é capaz de produzir 

muitos outros sons: batida de palmas, 

estalo dos dedos, vibração dos lábios, 

estalo dos lábios, estalo de língua, 

assobio. E com estes sons podemos 

acompanhar as músicas e brincar.  

 

 

 

 

 

 

Andréa Bassanello 

Célia Ferrari 

Susana Francischetti Garcia 

Equipe de Formação e Apoio Pedagógico 


