E.M.E.B. SENADOR TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA
FASE I
Semana 19 – 17 à 21/08/2020
Carta aberta aos nossos alunos e suas famílias,
Ainda estamos atravessando um tempo diferente de tudo o que já vivemos e para todos
ficarem bem e saudáveis, ainda estamos distantes da escola. Para contribuir com as experiências
vivenciadas por você, querido aluno e sua família, durante esse período, nós, professores da Fase
I continuamos elaborando atividades para que realizem em casa, enriquecendo ainda mais o tempo
que passarão juntos. Como estamos com muitas saudades, vamos deixar uma mensagem para
todos vocês!
Estão prontos? Vamos lá!

Um beijo das professoras Camila Lubarino, Camila Rolim, Kátia, Lúcia, Renata e Selma.

ATIVIDADE 1 – Recordações do passado
Vamos relembrar junto com o papai ou a mamãe alguns acontecimentos que marcaram a sua
história.
Sentem juntos, peguem fotos e conversem sobre:
 Como você nasceu? Como foi esse dia?
 Quando começou a falar?
 Quando começou a andar?
 Qual foi seu primeiro brinquedo?
 Sua primeira papinha.
 Algum acontecimento que marcou a sua vida.
 Falem sobre seus aniversários.
Façam desse momento, um momento único com muitas lembranças e recordações, depois dessa
conversa desenhem o fato que você mais gostou e guarde para quando estivermos juntos
novamente compartilharmos com os colegas.

ATIVIDADE 2 – Origami
Vamos aprender origami!
Nessa aula você vai aprender fazer um cachorro de origami, vamos lá!
Corte um pedaço de papel no formato de um quadrado. O tamanho você pode escolher!
Siga os passos de 1 a 6 e depois desenhe
os olhos e o focinho! Guarde para mostrar
aos colegas!

Fonte da imagem: https://www.comofazerorigami.com.br/origami-de-rosto-de-cachorro/

ATIVIDADE 3 – Cor verde
Olha só a natureza é fantástica, pois existem várias árvores, pássaros enfim, que tem a mesma cor
porém com diferentes tonalidades.
Veja estas folhas:

Fonte

da
imagem:
https://www.wevans.com.br/kit-4-quadros-com-moldura-folhasqd1008k4p?utm_source=shopping&utm_medium=ads&utm_campaign=kit-4-quadros-com-moldura-folhasqd1008k4p&gclid=CjwKCAjwydP5BRBREiwAqrCGpV7J8jVjQnkMmd68TOqYnQxLXsqPxjYiCd76oTPgzEGVRuFWhHXfBoCIv4QAvD_BwE#derivacao=44

A cor verde tem diferentes tonalidades, observe a figura abaixo:

Fonte da imagem: https://www.elo7.com.br/lista/lacos-de-cabelo-em-tons-de-verde
Agora que você já conhece a cor verde e alguns tons que existem vamos para a atividade.
Desenhe o tronco de uma árvore, e cole algumas folhas de árvores diferentes perto da sua casa.
Caso não tenha como, pode desenhar as folhas e pintar com diferentes tonalidades de verde.
Você também pode pintar com a mesma cor verde, porém algumas folhas você pode pintar com
mais força e outras menos força.
Lembrem-se de guardar os desenhos!

ATIVIDADE 4 - Roda de História: Lenda do Saci
Lembrando que o mês de Agosto é o mês do Folclore, vamos conhecer mais uma lenda?
vez o personagem é o Saci Pererê.

Fonte: www.educacaoetransformacao.com.br
Neste link abaixo você pode ver a história sendo contada em vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow&t=64s

Dessa

Agora que você já conheceu a lenda do Saci vamos pular como ele? Todo mundo pulando
em uma perna só!
Vamos ver quem consegue pular mais tempo! Se puder tire fotos ou desenhe como foi a
brincadeira!

Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!!!

