
 

 

 

Professores:  

● Manhã: Fernanda, Julia, Luciana, Maria Aparecida, Pamela, Raquel, Talita, 

Tatiana e Vanda. 
● Tarde: Elaine, Gisele Marques, Giselle Melo, Luciene, Marcos e Renata. 

Coordenação Pedagógica: Leila Cilene 

Direção Escolar: Vera Lúcia e Maria Aparecida 

 

 

 

 

Olá crianças e famílias !!! 

 
 

 Esperamos que todos estejam bem, cuidando da saúde física, mental 
e emocional.  

 
 Em breve estaremos todos juntos novamente! 

 
Essa semana vamos trabalhar o resgate de nossas memórias e sua 

relação com as emoções. Quando recordamos fatos que se passaram 

em nossas vidas sentimos muitas coisas: alegria, tristeza e 

principalmente, saudade! 

As crianças também possuem memórias. E sentem saudades. Que tal 

trabalharmos um pouco sobre isso, em família? 

 

 

 

 

EMEB TIRADENTES FASE I 

Semana de 31 de Agosto a 04 de Setembro 

SEMANA DE 31/08 a 04/09/2020 

 



 
 
 
 

 

 
 
O livro “A Colcha de Retalhos”, de Conceil Corrêa 
da Silva e Nye Ribeiro Silva (ilustrações de 
Semíramis Paternos). 
 
Conta a história de Felipe, um garoto que gosta 
muito de ir para a casa da avó.  
 
Certo dia, Felipe se deparou com a avó em uma 
máquina muito antiga, costurando uma colcha 
com retalhos de roupas que estavam guardados. 
Muito curioso, ele começou a mexer naqueles 
pedacinhos de pano, identificando partes de 
roupinhas de pessoas da família. A cada retalho 
emendado, Felipe e a vovó foram se lembrando 
destas pessoas e de diversos fatos que 
aconteceram em suas vidas.  
 
A maioria das lembranças deixavam a vovó muito alegre. Até que, em dado 
momento, ela segurou um retalho de uma roupa que havia pertencido a vovó Maria, 
que já havia ido morar no céu. Ela pareceu triste e Felipe ficou preocupado com sua 
vovó. Então, ela explicou que, na verdade, o que ela estava sentindo era saudade. 
Felipe interessou-se em compreender o significado deste sentimento. Mas ele só 
descobriria algum tempo depois. 
 
Um dia, quando chegou da escola, Felipe teve uma grande surpresa: ao entrar em 
seu quarto, lá estava ela, a colcha de retalhos prontinha, esticada em sua cama! Ali 
estavam costurados muito mais do que pequenos retalhos de pano. Eram 
lembranças de muitos fatos e sentimentos de família!  
 
O menino sentiu algo muito diferente em seu coração, uma vontade muito grande de 
estar com sua vovó. E pediu que sua mãe o levasse até a casa dela. Chegando lá, 
Felipe abraçou a vovó com muita força, deu vários beijinhos em seu rosto. E disse 
bem baixinho em seu ouvido que havia entendido o que significava sentir saudade. 
 
 

Fonte: Imagem do Youtube / Samuca, no canal 
“Conta Mais Uma 

 
 
Se possível assista ao vídeo abaixo, com a 
belíssima contação de “A Colcha de 
Retalhos” realizada pelo Samuca:  
 
Link da Lenda: 

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

Proposta 1 – Conto a Colcha de Retalhos 

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


 
 
 
 

 
A proposta agora é dançar, movimentar o corpo e se divertir! 
 
Se possível assista ao vídeo “Dança da Imitação" com sua família! Ou Crie uma 
melodia para a música abaixo e aproveite desta brincadeira... 
 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ 
 

 

  
Fonte: Imagem do Youtube / Canal “Caninópolis” 

 
 
 

Letra da Música “Dança da Imitação” 
(Compilada do próprio vídeo) 

 
Essa é a dança da imitação 
É muito simples, preste muita atenção 
Pra começar vamos balançar as mãos 
Vai! Balance a mãozinha 
 
Essa é a dança da imitação 
É muito fácil, você tem que aprender 
Depois da mão, três palminhas vou bater. 
Vai! Balance a mãozinha! 
 
Essa é a dança da imitação 
E aos pouquinhos mais difícil vai ficar 
Depois da palma o joelho vou dobrar. 
Vai! Balance a mãozinha! 
 
Essa é a dança da imitação 

Proposta 2 – Dança da Imitação 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ


Tô conseguindo, pode colocar mais um 
Depois de tudo vou mexer o meu bumbum 
Vai! Balance a mãozinha! 
 
Essa é a dança da imitação 
E vamos ver se ainda dá pra decorar 
Levante o braço e comece a girar 
Vai! Balance a mãozinha! 
 
Nhec! Nhec! Lá, lá, lá, lá, lá, lá! 
 
Essa é a dança da imitação 
O fim merece uma comemoração 
É só pular levantando a sua mão 
Vai! Balance a mãozinha! 
 
Nhec! Nhec! Lá, lá, lá, lá, lá, lá! 
Hei! Hei! 
 
Essa é a dança da imitação 
Decorei tudo, já consigo repetir 
Fazendo rápido eu provo que aprendi 
Vai! Balance a mãozinha! 
 
Nhec! Nhec! Lá, lá, lá, lá, lá, lá! 
Hei! Hei! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A necessidade do distanciamento 

social fez com que todos nós 

estejamos afastados da escola. 

Alunos, familiares, professores, 

equipe gestora e funcionários não 

veem a hora de tudo isso acabar, 

para estarmos todos juntos dentro 

de nosso espaço preferido – a 

escola – o mais breve possível. 

 

 

 

  

Proposta 3 – Do que você sente mais saudade? 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/homefeed/ 



Cada um de nós carrega na memória a lembrança das pessoas, de nossos espaços 

preferidos e momentos inesquecíveis vividos dentro do espaço escolar. Faça a 

seguinte pergunta ao seu filho e a cada outro membro da família: do que você mais 

gosta e sente mais saudade neste momento em que estamos fora da escola. 

 

 

Registre por escrito ou por meio de desenhos as 

respostas obtidas. Guarde os registros para levar 

para a escola, quando tudo isso passar. E, se 

quiser, fotografe a atividade e mande para a 

professora de seu filho.  

 

 

 

 

 
 
 

Ler para seu filho contribui para o desenvolvimento de seu 

vocabulário,  concentração, raciocínio, curiosidade, criatividade e 

imaginação. 

 
 

 

 

Desejamos à todas as famílias uma excelente semana... 

Para segurança de todos, permaneçam em casa! 

 

 

E, para finalizar, uma dica de ouro:  


