
Aos educandos e suas famílias,  
 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, 

teremos que dar continuidade aos processos de 

aprendizagem.  
 

 

E.M.E.B. CECÍLIA MEIRELES 

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  

 



AULA 19 – FASE II 

Olá crianças e famílias !! 
 

Nesta semana vamos relembrar mais uma lenda do 
nosso folclore brasileiro.  

“A lenda da Iara”  
Vocês conhecem? 

Também teremos atividades bem legais, divertidas, 
que irão ajudar todos a aprender ainda mais.  

Vamos lá?  

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

Semana 17/08/2020 à 21/08/2020 

IMAGENS- https://turmadofolclore.com.br/personagens/ 



ATIVIDADE 01 

“HORA DA HISTÓRIA” : LENDA DA IARA 
https://www.youtube.com/watch?v=gDEnVgMcJDA 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas. 
IMAGENS- https://turmadofolclore.com.br/personagens/ 

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


Nas profundezas do rio, em um lindo 
palácio, vive a Iara. 

Seu nome significa moça das águas.  

Iara é muito vaidosa. 

Todas as manhãs, ela passa horas se 
admirando, contemplando a sua 
beleza no espelho.  



Metade peixe, metade mulher, 
ela tem uma linda cauda que a 
ajuda a nadar. Vive rodeada de 
muitos corais e algas. 

Peixinhos, tartarugas e siris 
adoram enfeitá-la. 

A Iara sobe até as margens dos rios 
e ajuda os animais da floresta cuidar 
das águas e a jogar toda a sujeira no 
lixo. 



Ela traz, do fundo do rio, algas e 
plantas medicinais para curar os 
animais da floresta quando eles 
estão doentes. 

Nos dias ensolarados, Iara usa o 
reflexo das águas do rio como 
espelho. Ela adora repousar sobre 
as pedras e mexer a cauda 
enquanto se penteia. 
 



 
 Mas quando a família de peixinhos 

está em perigo, a Iara logo se põe a 
cantarolar. 

E seu canto enfeitiça os 
pescadores, que ficam 
hipnotizados. Oba!!! Ela salvou 
os peixinhos. 
 



A noite vai caindo e já é hora da 
Iara voltar para o seu palácio. 

Antes de se deitar, ela vai para as 
janelas cantar para os animais da 
floresta dormirem. 

IMAGENS- https://turmadofolclore.com.br/personagens/ 



ATIVIDADE 02 

“BRINCADEIRA CAMA DE GATO” 
https://www.youtube.com/watch?v=c6iVV-rN_xE 
 

MATERIAIS: 
 TESOURA 
 FITA ADESIVA (PODEMOS USAR LINHA OU BARBANTE TAMBÉM) 

 

COMO MONTAR: 
EM UM CORREDOR. COLE A FITA ADESIVA DE UM LADO A OUTRO. 
COMO BRINCAR: 
A CRIANÇA DEVERÁ PASSAR PELA CAMA DE GATO SEM ENCOSTAR NA FITA ADESIVA.  

IMAGENS-https://limerique.com.br/pa-pum/cama-de-gato-gigante/ 

https://colegiomartinus.com.br/centro-infantil-iii-e-a-cama-de-gato/ 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=c6iVV-rN_xE
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ATIVIDADE 03 
 

“QUEBRA CABEÇA DO SEU NOME” 

MATERIAIS: 
• FOLHA DE PAPEL (PODE SER SULFITE OU CARTOLINA) 
• CANETINHA 
• TESOURA 
• COLA 
MODO DE FAZER: 
ESCREVA SEU NOME DENTRO DE QUADRADINHOS, COMO A IARA FEZ: 

I A R A 
 Com a ajuda de algum responsável, recorte cada quadradinho, 

embaralhe e tente montar seu nome novamente. 
 REPITA QUANTAS VEZES QUISER. 
 Você pode usar sua plaquinha para te ajudar.  
 Depois monte em seu caderno e cole-as. Depois desenhe você 

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

IMAGENS- https://turmadofolclore.com.br/personagens/ 



ATIVIDADE 04 

“HORA DO CUIDADO PESSOAL E DO BEM ESTAR” 
 
 Na lenda da Iara, percebemos que ela gostava de se arrumar, pentear seus lindos cabelos.  
 Vocês sabiam que isso é muito importante? 
 Todos nós devemos nos cuidar. Isto se chama “higiene pessoal” 
 Olha algumas coisas que podemos fazer para a nossa higiene pessoal: 

 Principalmente agora, com o coronavírus, é muito importante lavar as mãos, usar álcool em 
gel e usar máscaras para não ficar doente também. 

https://www.soescola.com/2017/11/plano-de-aula-cuidando-do-corpo.html 



O QUE PODEMOS UTILIZAR NA NOSSA HIGIENE PESSOAL? 

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

IMAGENS - https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/481529-fundo-de-higiene-pessoal-saudavel 



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/ 
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