
E.M.E.B. SENADOR TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA 

Carta aberta aos nossos alunos e suas famílias,  

Em tempo difíceis devemos acreditar que logo tudo vai passar! Ainda estamos 

atravessando um tempo diferente de tudo o que já vivemos e para todos ficarem bem e 

saudáveis, ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos   a   

oportunidade   de   darmos   continuidade   aos processos   de   aprendizagem   por   meio   

virtual.   Para   contribuir   com   as experiências vivenciadas por vocês, querido aluno e 

sua família, durante esse período, nós, professores da Fase II iremos elaborar atividades 

para que realizem em casa, enriquecendo ainda mais o tempo que passarão juntos. 

Um grande beijo professoras: Dinalva, Polly, Camila, Vivan, e Nadia. Fase II 

 

BOA SEMANA A TODOS COM GOSTINHO DE SAUDADES! 

 

ATIVIDADE 1: Que objeto é esse? 

Que tal trabalhar um pouco da nossa habilidade usando os pés?  

1- Escolha os objetos que irá usar na atividade (chaves, prendendores de roupa, pote de 

plástico, carrinho, bonequinha, borracha, lápis, o que tiver disponível e não seja perigoso); 

2- Peça a um adulto que tampe seus olhos com o que tiver em casa, de forma que você 

não consiga ver nada; 

3- Já com os olhos vendados e sentado, a outra pessoa deverá colocar no chão um dos 

objetos escolhidos; 

4- Com os olhos vendados você deverá tocar esse objeto com os pés para descobrir o 

que é; 

5- Quando descobrir que objeto é passe  pode passar para outro e assim por diante. 

Esta atividade pode ser feita quantas vezes desejar, e com quantas pessoas estiver na 

casa, lembrem-se em tempos de pandemia, não podemos brincar com os amiguinhos! 

Para que a brincadeira fique mais legal, pode fazer uma tabela de pontos e para cada 

acerto a pessoa ganha um ponto e no final da atividade quem tiver mais pontos, ganha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 2:  Hora da História  

A avó adormecida 
Autor: Roberto Parmeggiani 

 

 

 

A minha avó dorme. 

A minha avó dorme o dia todo 

A minha avó dorme o dia todo, desde há um mês 

 

A minha mãe diz que ela é como a Bela Adormecida  

a espera de um príncipe encantado  

para despertá-la com um beijo 

 

 

 

 



A minha avó talvez sonhe. 

A minha avó talvez sonhe com coisa que ela gosta. 

A minha voz talvez sonhe com o mar, com limonada, 

Pão e papagaios de papel. 

 

Antes de adormecer a minha avó andava a fazer coisas estranhas.  

Uma vez quando eu voltava das compras 

com a minha mãe, a encontramos na sala toda arrumada com  

Chapéu de flores a dançar uma valsa. 

 

Outra vez o meu pai a encontrou no jardim 

Arrancando as flores e, quando ele perguntou o porquê, 

Ela respondeu-lhe que precisava delas para fazer uma sopa. 

 

Outra vez ainda, ela chamou escondido e perguntou se eu queria  

Ir com ela até a Lua. 

 

Antes de ela adormecer e fazer coisas estranhas, eu e minha avó  

passávamos muito tempo juntos. 

Liamos muitos livros 

E ela me contava muitas histórias. 

 

 

 

Fazia-me pizza para o lanche. 



Levava-me até a banca e comprava figurinhas. 

 

Abraçava-me a toda hora e eu 

Desaparecia no seu amor. 

 

 

A minha avó dorme o dia todo e faz-me muita falta. 

Para que não se sinta sozinha, sento-me todas as tardes ao lado dela 

E leio seu livro favorito. 

 

Olho –a fixamente, espero por um movimento que seja. 

E depois acaricio lhe o nariz para fazer cócegas. 

Antes de me despedir, sussurro-lhe um segredo ao ouvido 

Sempre o mesmo, digo-lhe quando for grande vou ser como ela 

Vou cozinhar o melhor espaguete a bolonhesa do mundo. 

 

A minha avó dormia. 

A minha avó dormia o dia todo 

A minha avó dormia o dia todo desde há um mês. 

 



 

Apareceu então, um príncipe encantado... 

 

 O que será que vai acontecer? 

Que tal criar um final para essa história? 

Para descobrir o que aconteceu no final dessa história é só acessar o link abaixo: 

Fonte  https://www.youtube.com/watch?v=aY8v-3v6cyY    Historia reescrita pela professora Poliana 

 

 

Agora e sua vez de responder: 

Como é a sua família?  

Sua avó ou seu avô, ou algum tio ou tia também fazem coisas diferentes? 

O que eles fazem que te deixa muito feliz? 

O que eles fazem que você acha engraçado?  

  

 

 

ATIVIDADE 3: Onde o som está escondido? 

Esta atividade pode ser feita de várias maneiras. A ideia é descobrir de onde vem o som 

que está sendo produzido pela pessoa que está brincando com você. Vamos lá? 

1-Uma pessoa pode se esconder enquanto a outra fica de cara virada na parede, sem 

olhar; 

2- A pessoa escondida faz um som qualquer, pode tocar uma música, ou imitar o som de 

um animal, ou só fazer barulho; 

3- A pessoa de cara na parede não poderá ver onde você se escondeu, pois ela deverá 

apontar de onde está vindo o som; 

4- Após descobrir de onde veio o som, será feito a troca dos participantes, quem se 

escondeu agora tem que adivinhar de onde vem o som.  

https://www.youtube.com/watch?v=aY8v-3v6cyY


 

 

  

 FECHE OS OLHOS         ALGUÉM SE ESCONDE E FAZ O SOM             PROCURE 

https://www.google.com.br/search?q=de+onde+vem+o+som+brincadeira+de+crian%C3%A7a&tbm 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com.br/search?q=de+onde+vem+o+som+brincadeira+de+crian%C3%A7a&tbm
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