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Queridos alunos e famílias,  

Olá, o momento ainda pede que estejamos em casa e nos cuidando. 

As atividades devem ser feitas com apoio dos pais ou responsáveis, com muita 

atenção, dedicação e capricho. 

A leitura diária de histórias, também é muito importante para o aprendizado e as 

crianças adoram, principalmente antes de dormir. 

As atividades estão no Portal da Educação e sendo impressas na escola para quem 

precisar. Essas são as atividades da 21ª semana. 

Além disso, tem interessantes Lives para os pais e atividades para os alunos na 

Plataforma Mindlab. 

As atividades podem ser feitas em cadernos ou folhas soltas, porém será pedida uma 

atividade de cada semana em folha solta para guardar em um saquinho plástico e 

levar para a escola, quando solicitada. 

A dessa semana é a ATIVIDADE 1 DA PARLENDA! 

 

 

Boa aprendizagem !  

Abraços carinhosos   

Professoras da Fase II 

  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
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E-mail: emeb.rachelqueiroz@diadema.sp.gov.br: 
 

            



2  

  

 

ATIVIDADE 1 – PARLENDA 

 

Essa atividade pretende ampliar o conhecimento das crianças sobre as parlendas populares; 

aumentar o repertório de letras e palavras, apropriando – se da linguagem oral. 

Parlendas são versos simples, divertidos e de fácil memorização, que passam de geração 

para geração. 

Em sala, também já ouvimos outras parlendas contadas pela professora. 

VAMOS EXPLICAR A ATIVIDADE: 

Ler a parlenda para a criança, mais de uma vez, passando o dedo embaixo das palavras, 

depois pedir para a criança fazer o mesmo. 

Pedir para a criança circular as palavras: saci, vovó, boca. A parlenda pode ser escrita 

também, se não puder imprimir. 

ESSA ATIVIDADE DEVE SER GUARDADA EM UM SAQUINHO PLÁSTICO PARA SER 

ENTREGUE NA ESCOLA, QUANDO SOLICITADA. 

COLOCAR O NOME DA CRIANÇA, DA PROFESSORA E O NOME DA ATIVIDADE. 

 

 

                             

 



3  

  

 

 

 

ATIVIDADE  2 –  O GORRO DO SACI 

 

Essa atividade pretende desenvolver a percepção dos números e quantidade. 

Lembra, quando brincamos de pegar a quantidade de tampinhas de acordo com o número 

sorteado? 

 

VAMOS EXPLICAR A ATIVIDADE: 

 

Pinte os gorros do Saci, com lápis vermelho ou a cor que tiver, de acordo com os números. 

Se não puder imprimir, pode copiar no caderno. 
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ATIVIDADE 3 -  DOBRADURA 

 

Essa atividade pretende manter a atenção da criança, desenvolver a concentração e 

estimular a criatividade. 

Lembra quando brincamos de dobradura na sala de aula? 

 

VAMOS EXPLICAR A ATIVIDADE: 

Observe a imagem, faça a dobradura do Saci. Se não tiver papel vermelho, pinte uma folha 

de sulfite, ou em uma folha do caderno de desenho. Após a dobradura, faça o corpinho do 

Saci da maneira que preferir, pode fazer com o palito ou desenhá-lo. 

 

Fontes pesquisadas: 

 

BNCC 

https://br.pinterest.com/pin/377880224975773848/ 

https://pin.it/5jRwQZy 

  

https://br.pinterest.com/pin/377880224975773848/
https://pin.it/5jRwQZy


5  

  

 


