
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 18 – FASE I 
Semana 10/08 /2020 a  14/08/2020 

                     OLÁ CRIANÇAS E FAMÍLIAS! 
 

No mês de Agosto costumamos estudar na escola sobre o FOLCLORE,  
que é o conjunto de costumes, lendas, parlendas  e outras manifestações  
artisticas, como: músicas, danças e brincadeiras, de um povo preservado ao  
longo do tempo, passado de geração para geração, através da tradição oral. 
 
Temos certeza que podemos resgatar com nossos avós e pais, personagens 
folclóricos, parlendas e brincadeiras que aprenderam na época em que eram crianças 
e estudaram na escola. 
 
Iremos ouvir a lenda do Curupira, vamos brincar imitando o personagem e  
fazer um desenho.  E vamos brincar com os trava-línguas.  
 

Temos certeza que vocês vão gostar!  
 
Boa diversão e semana a todos!               Imagens: https://br.pinterest.com/pin/161637074103773651 



ATIVIDADE 01 

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

 
 

 
 
 

HORA DA HISTÓRIA 
             As Lendas Folclóricas são o conjunto de histórias e contos 

             narrados pelo povo que são transmitidas de geração em geração  
por meio da oralidade.Vocês se lembram da história Dez Sacizinhos,  

da Tatiana Belinky. A lenda do saci-pererê, um menino travesso de uma  
perna só, que usa uma carapuça vermelha para fazer suas estripulias.  

Este é um dos personagens mais populares do folclore brasileiro.  
 
Hoje iremos conhecer um outro personagem também muito  
conhecido. Iremos ouvir a lenda do CURUPIRA,um menino de cabelos 
vermelhos e pés para trás, protetor das florestas e animais. 

 
Se puder, peça a um adulto para acessar os links da história do folclore e da 

Lenda do CURUPIRA 
https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8, 

https://www.youtube.com/watch?v=kE00qoOTlok&feature=youtu.be           
IMAGENS: https://cultura.culturamix.com/curiosidades/o-mito-do-curupira 

https://br.freepik.com/vetores-premium/um-menina-lendo-um-livro-branco-fundo_2749215.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/um-menina-lendo-um-livro-branco-fundo_2749215.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8
https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8
https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8
https://www.youtube.com/watch?v=kE00qoOTlok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kE00qoOTlok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kE00qoOTlok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kE00qoOTlok&feature=youtu.be
https://cultura.culturamix.com/curiosidades/o-mito-do-curupira


 
 

LENDA DO CURUPIRA 
 
Muito forte e engraçado, o Curupira tem a altura de um 
menino de 7 anos e os cabelos bem vermelhos. Seus 
dentes são verdes e seus pés virados para trás. Ele é 
considerado um dos maiores defensores da natureza e é 
muito amigo dos animais. 
 
A atenção e a preocupação que tem com os animais são tão 
grandes que, quando uma tempestade se aproxima o 
Curupira corre por toda a floresta batendo no tronco das 
árvores para ver se estão firmes. Se ele encontra alguma 
que pode cair durante o temporal, avisa aos habitantes do 
local para não chegarem perto dela. 
 

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



Nos dias de sol, o Curupira passa o tempo comendo frutos e  
observando a natureza. Mas, se percebe que algo está errado,  
logo corre para ver o que está acontecendo. E nem pense em  
correr atrás dele! Ninguém pode alcançá-lo. Sua velocidade é 
tão grande, que a nossa visão não consegue acompanhá-lo. 
 
E se depois dessa correria toda ainda encontrar  
pela floresta homens que caçam por diversão e não 
apenas para comer, ele fica uma “fera”. Sem dó dos caçadores  
maldosos, principalmente dos que matam os filhotes, o Curupira,  
escondido entre as árvores, grita e assobia até enlouquecê-los  
de tanto medo. 
 
Esse defensor da natureza também utiliza os seus pés 
voltados para trás para despistar os caçadores que, ao 
seguirem suas pegadas, sempre acabam indo na direção 
errada. Assustados  e sem rumo, eles acabam se perdendo 
na floresta, e nunca mais voltam. 
 
Fonte: texto resumido e imagens retirados da coleção “Turma da Mônica- Brincando de  
Folclore – Curupira”. Maurício de Souza Editora Girassol.  
Nenhuma intenção de violação da autoria 

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



Gostaram de conhecer  o personagem folclórico CURUPIRA? 
O que mais gostou nele? Vamos imitá-lo! 
 
 Monte um pequeno percurso de obstáculos no corredor de sua casa, 
     ou quintal, ou outro espaço vazio.  
 Pode utilizar almofadas, potes vazios, revistas..... 
 Use sua criatividade e marque um ponto de saída e um ponto de 

chegada.  
 Ou se preferir só caminhe pela casa imitando o CURUPIRA. 
 

O DESAFIO É... 
Percorrer o caminho de obstáculos de costas, parecendo o Curupira 
que anda com os pés para trás. 
Vamos lá.... 
 

Agora que já cumprimos o desafio, vamos desenhar o CURUPIRA,  
usando nossos pés e mãos.  
 Pegue uma folha de sulfite ou caderno e vamos fazer o seu rosto e 

cabelos, com o carimbo de nossas mãos e pés.  
 Utilize tinta guache e depois que secar desenhe o rosto do Curupira. 

Veja os exemplos:    DIVIRTAM-SE... IMAGEN`: https://br.pinterest.com/pin/830843831239016760/ 
https://www.tempojunto.com/2018/08/22/7-brincadeiras-para-fazer-no-dia-do-folclore/ 

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



O trava-língua é uma espécie de “jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e 
rapidez, versos ou frases com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, 
ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em ordem diferente”. Esta 
atividade irá propiciar além de diversão, a ampliação do vocabulário, como o 
desenvolvimento da fala da criança.  
 

                Vamos tentar! 
 
Chame um adulto  e o desafie para ver quem consegue falar sem errar... 
  
 

DICAS:  
 
 

 LEIA O TRAVA-LÍNGUAS VÁRIAS VEZES PARA A CRIANÇA,  
 PEDAÇO POR PEDAÇO, 
 ATÉ QUE ELA MEMORIZE, 
 COMECE PELOS MAIS CURTOS.  

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

Imagens - https://escolaeducacao.com.br/trava-linguas-infantil/ 



O pé de Pedro 
O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que 
o peito do pé de Pedro é preto, tem o peito do pé 
mais preto do que o peito do pé de Pedro. 

A pilha 
Pilha de palha e telha velha. Palha na pilha e velha 
telha. Pilha de telha e palha velha. 

O rato 
O rato roeu a roupa do rei 
de Roma. 
  
O sabiá 
O sabiá não sabia que o sábio  
sabia que o sabiá não sabia assobiar. 
 
Farofa 
Farofa feita com muita farinha fofa faz uma 
fofoca feia. 

O doce 
O doce perguntou pro doce 
Qual é o doce mais doce 
Que o doce de batata-doce. 
O doce respondeu pro doce 
Que o doce mais doce que 
O doce de batata-doce 
É o doce de batata-doce. 
  
Olha o sapo 
Olha o sapo dentro do saco 
O saco com o sapo dentro, 
O sapo batendo papo 
E o papo soltando o vento. 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 
Imagens: https://galeria.colorir.com/animais/aves/ave-agitada-pintado-por-o-canto-do-sabia--803890.html 



O tempo 
O tempo perguntou pro tempo  
quanto tempo o tempo tem, o  
tempo respondeu pro tempo que 
o tempo tem tanto tempo quanto  
tempo, o tempo tem. 
 A Iara 
A Iara agarra e amarra a arara de Araraquara. 
 
A aranha 
A aranha arranha a rã. 
A rã arranha a aranha. 
Nem a aranha arranha a rã. 
Nem a rã arranha a aranha. 
 
Três tigres 
Três tigres tristes para três pratos de trigo. 
Três pratos de trigo para três tigres tristes. 

O gato 
Gato escondido com rabo de fora 
tá mais escondido que rabo escondido 
com gato de fora. 
 
Mafagafos 
Um ninho de mafagafos, 
Com cinco mafagafinhos, 
Quem desmafagafizar os mafagafos, 
Bom desmafagafizador será. 
 
O rato 
O rato roeu a rolha da garrafa de rum 
do rei da Rússia 
 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/20-trava-linguas-folclore 

Imagens: https://galeria.colorir.com/animais/insectos/aranha-venenosa-pintado-por-r-
108101.html 



ATIVIDADE 3 

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

           HORA DO CUIDADO PESSOAL E DO BEM ESTAR 
Nos dias que estamos vivendo hoje, por causa do Covid-19, sabemos da 
importância de ficar em casa, sempre que possível, evitar contato com  

um número maior de pessoa, e lavar sempre nossas mãos de forma  
adequada e utilizar o álcool gel fora de casa. 

 E  sempre que sair de  
casa, usar as máscaras que servem como uma proteção contra a doença.  

Uma proteção para nós e para as pessoas ao nosso redor.  
 

Será que estamos tomando todos esses cuidados? 
É sempre bom relembrar e reforçar aos nossos filhos(as) esse cuidado e o porquê? 

 
Então nossa última atividade da semana será sobre o uso das máscaras e a sua  
importância, desenvolvendo na criança a responsabilidade e a consciência do  

cuidado com a sua saúde e das pessoas que estão ao seu redor.  
Se puder, peça a um adulto e acesse e assista o vídeo sobre o uso das máscaras.  

 
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=YHH0_rG0TRc 

 
Imagens; https://www.istockphoto.com/br/vetor/pessoas-com-m%C3%A1scara-facial-m%C3%A9dica-ou-fam%C3% 

ADlia-com-crian%C3%A7a-em-respiradores-%C3%ADcone-vetor-gm1213014131-352347879 

https://www.youtube.com/watch?v=YHH0_rG0TRc
https://www.youtube.com/watch?v=YHH0_rG0TRc


E POR FIM, VAMOS LEMBRAR DA FORMA CORRETA E OS CUIDADOS QUE DEVEMOS 
TER AO USAR E HIGIENIZAR NOSSAS MÁSCARAS. 

Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:  
 
a. Assegurar que a máscara está em condições 

de uso (limpa e sem rasgos);  
b. Fazer a adequada higienização das mãos com 

água e sabonete ou com preparação álcool gel 
a 70%/ (cubra todas as superfícies de suas 
mãos e esfregue-as juntas até que se sintam 
secas);  

c. Tomar cuidado para não tocar na máscara, se 
tocar a máscara, deve executar 
imediatamente a higiene das mãos;  

d. Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar 
espaços nas laterais; 

e. Não usar batom ou outra maquiagem enquanto 
estiver com a máscara. Imagem: https://ver-o-fato.com.br/os-sete-erros-do-uso-das-mascaras-de-

protecao/ 

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



ATENÇÃO:  
 
 Não utilizar a máscara por longo 

tempo (máximo de 3 horas); 
 Trocar após esse período e sempre 

que tiver úmida, com sujeira 
aparente, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar; 

 Higienizar as mãos com água e 
sabonete ou álcool gel a 70% ao 
chegar em casa; 

 Retire a máscara e coloque para 
lavar;  

 Repita os procedimentos de 
higienização das mãos após a 
retirada da máscara; 

 Não compartilhe a sua máscara, 
ainda que ela esteja lavada. 

 A máscara deve ser  
    lavada separadamente de  
     outras roupas;  
 Lavar previamente com  
     água corrente e sabão neutro; 
 deixar de molho em uma solução de água com 

água sanitária ou outro desinfetante 
equivalente de 20 a 30 minutos; 

 Enxaguar bem em água  
     corrente, para remover  
     qualquer resíduo de 
     desinfetante; 
 Evite torcer a máscara com  
     força e deixe-a secar; 
 passar com ferro quente. 

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/ 

Imagens: https://www.youtube.com/watch?v=92XX448Swow 

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



CUIDADOS COM CRIANÇAS  
 
 As máscaras não devem ser usadas por crianças abaixo de 2 anos de idade. Ensine as 

crianças, de forma divertida, a usar as máscaras explicando o motivo com linguagem 
adequada para cada idade.  

 O uso de máscaras por crianças, principalmente abaixo de 10 anos, deve ser sempre 
supervisionado por adultos, que precisam estar atentos para que não atrapalhem a 
respiração e para que a criança não toque na parte da frente da máscara.  

 

IMPORTANTE: Mesmo usando máscara, mantenha distância de mais de 1 metro e 
meio das outras pessoas. 

Fonte: guia-uso-mascara-turma-monica.pdf 
Imagens: https://br.freepik.com/vetores-premium/criancas-dos-desenhos-animados-usam-mascaras_8206812.htm 



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/ 

http://www.facebook.com/EMEBCeciliaMeirelesDiadema
mailto:emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br
mailto:emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br
mailto:emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br
mailto:emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br


DICAS DE COMUNICAÇÃO PARA 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. 

 

 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. 

pexels.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? 

 E quais músicas você gostava de cantar quando era criança?  
 
 Você já cantou estas músicas com seu filho? 

pexels.com 



 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 

TEMOS UMA SUGESTÃO... 
 
 Você conhece a música “Caranguejo”? 

freepik.com 


