
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 II 
Semana 10/08 /2020 a  14/08/2020 

                       OLÁ CRIANÇAS E FAMÍLIAS! 
  

Nessa semana iremos conhecer e nos divertir, com atividades do Folclore. 
Em nosso país temos um Folclore muito rico e precisamos  

compartilhar isso com nossos alunos. 
 Com isso despertaremos curiosidades, estimularemos o interesse pela 

fauna, pela flora, personagens, mitos, músicas culturais e principalmente, 
novas aprendizagens de forma muito, lúdica.  

Iremos ouvir a lenda do Curupira, vamos brincar imitando o personagem e  
Temos certeza que vocês vão gostar!  

 
Boa diversão e semana a todos!              

 

IMAGENS - https://br.pinterest.com/braz2766/sítio-do-picapau-amarelo/ https://br.pinterest.com/pin/249175791862315605/ 



ATIVIDADE 01 

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

 
 

 
 
 

 Vamos dançar e cantar com o Saci!                      
  

          ELE É UM PERSONAGEM MUITO LEGAL E ARTEIRO. 
  

APRONTA COM TODO MUNDO.  
 

            ELE USA UM GORRO VERMELHO E TEM UM PERNA SÓ. 
 
 

  Agora assistam o link abaixo, cantem e imitem todos os movimentos do Saci-
Pererê. 

 

https://youtu.be/ljTSqTkaseA  
 
 
 Se não conseguir assistir, a música está logo aqui: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
IMAGENS - https://br.pinterest.com/pin/549298485786125683/ 

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://youtu.be/ljTSqTkaseA


IMAGENS - https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs 



 HORA DA ATIVIDADE: 
 

AGORA VAMOS FAZER 
UMA DOBRADURA DO 

GORRO DO SACI 
 

Para isso você precisará de: 
  

Um pedaço de papel vermelho 
(se não tiver pinte um),  

Um palito;  
Papel branco e 

Lápis.  
 

https://br.pinterest.com/pin/184436547219272866/ 

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



Hoje iremos conhecer o Curupira, um personagem muito 
curioso  que tem os pés invertidos... 

Peça para a mamãe ou o papai contarem a história para 
você... 

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 

ATIVIDADE 02 



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 



HORA DA ATIVIDADE 
 
 Façam algumas linhas no chão (com fita crepe) e agora, ande sobre elas, mas para trás.  
 Como se você tivesse os pés invertidos, como o próprio personagem. 
 Filme a brincadeira! 
 Cuidado para não cair. 
 Depois ande sobre a mesma linha, de frente e veja como é muito mais fácil. 

 

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

https://www.tempojunto.com/2016/08/26/10-maneiras-de-brincar-com-fita-crepe/ 



Você já ouviu falar da Cuca? 
 

 Ela é uma feiticeira muito malvada, assusta todos que vê pela frente e faz muitoosss 
feitiços e poções. 

 

                 

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

 VAMOS PREPARAR UMA DESSAS POÇÕES? 

ATIVIDADE 03 

https://br.pinterest.com/braz2766/sítio-do-picapau-amarelo/ 



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

 Você irá precisar: 
 

 1 CARTOLINA 
 1 CANETA  

 

Agora anote a receita  (peça para um adulto anotar a receita nessa cartolina, para não 
esquecer): 

 

Num pote de sorvete, ou qualquer outro que preferir, junte: 
 
 A METADE DE ÁGUA; 
 COLOQUE DUAS COLHERES DE GELATINA OU SUCO (O QUE VOCÊ PREFERIR); 
 AGORA, JOGUE UMA COLHER BEM CHEIA DE BICABORNATO DE SÓDIO; 

 
 Repita as palavras mágicas: TCHIBUM!!!!  E RATOS E URUBUS... 
 
 E OBSERVE SUA POÇÃO FERVER E FERVER, COMO A DA CUCA... 
 
 Cole esse cartaz na sua parede, para você sempre que quiser, repetir a receita, podendo 

variar de cores... 
Imagem - https://br.freepik.com/vetores-premium/caldeirao-com-fervente-pocao-verde-no-fogo-
de-madeira_2368668.htm 



APROVEITEM!! 
 

https://youtu.be/CQ7ma59SBn8 
Lenda do Boi-Bumbá: Turma do Folclore 
 
https://youtu.be/gKpiIzfNQA8 
Lenda do Curupira: Turma do Folclore 
 
https://youtu.be/oHHhl07EdWk  
Lenda do Lobisomem: Turma do Folclore 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KWgCHEMg9uQ 

AGORA, LOGO AQUI EMBAIXO,  
ALGUNS LINKS DE DESENHOS SOBRE O FOLCLORE... 

https://youtu.be/CQ7ma59SBn8
https://youtu.be/CQ7ma59SBn8
https://youtu.be/CQ7ma59SBn8
https://youtu.be/gKpiIzfNQA8
https://youtu.be/gKpiIzfNQA8
https://youtu.be/oHHhl07EdWk


HORA DO CUIDADO PESSOAL E DO BEM ESTAR...  
 
 

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



O SOL ILUMINA E AQUECE NOSSO DIA!!  
ELE É FONTE DE VIDA!! 

 

Para entender como o sol e a vitamina D se relacionam... 
 Quando os raios solares penetram na pele, eles desencadeiam reações que levam à 

produção dessa vitamina que, por sua vez, assegura que no intestino o cálcio (assim 
como o fósforo) seja absorvido, garantindo o crescimento e a reparação dos ossos, o 
funcionamento celular e neuromuscular e, segundo alguns estudos médicos previnem.... 

 

 A PREVENÇÃO DE DIABETES TIPO 1, 
 DOENÇAS CARDIOVASCULARES,  
 DOENÇA DE PARKINSON,  
 PRÉ-ECLÂMPSIA EM GESTANTES,  
 HIPERTENSÃO,  
 INFLAMAÇÕES INTESTINAIS  
 E ATÉ DEPRESSÃO... 
 

 Basta ficar de 15 a 20 minutos diários... Entre 10h até às 15h! Viu como é fácil !! 
 

 O QUE VOCÊ GOSTA DE FAZER NOS DIAS DE SOL?? 
 

 REGISTRE EM SEU CADERNO DE DESENHO... COM BASTANTE CAPRICHO!! 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 
Fonte - https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/23/entenda-quanto-e-de-que-maneira-e-preciso-tomar-sol-para-obter-a-
vitamina-d.htm 

https://www.istockphoto.com/br/vetor/ilustra%C3%A7%C3%A3o-em-vetor-de-crian%C3%A7as-brincando-ao-redor-
do-sol-gm1069330518-286046520 



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/ 

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 


