
E.M.E.B  PROF. EVANDRO CAIAFFA 

ESQUÍVEL 
Rua Procópio Ferreira, 17 – Centro - Diadema 

Telefone/Fax: (11) 4056.8633 
WhatsApp: 95486-8635 

Queridas famílias! 

Seguimos para mais uma semana de atividades remotas 

planejadas com todo carinho e empenho pelas professoras 

da Fase 2.   
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Sabemos que esta modalidade de ensino causou, e ainda 

causa, ansiedade e preocupação em todas as famílias, 

principalmente em relação a aprendizagem das crianças. 

Entendemos perfeitamente esse sentimento e, por este 

motivo, gostaríamos de tranquilizá-los e dizer que este é um 

momento em que não devemos sobrecarregar nossas 

crianças.  

Pensando nisso, com o passar do tempo vocês puderam 

perceber que reduzimos o número de atividades propostas 

para que não houvesse um acúmulo de tarefas e as mesmas 

fossem realizadas com a tranquilidade e o tempo 

necessários. Até mesmo as orientações para a forma de 

como realizar as atividades junto das crianças foram 

simplificadas. 
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Um abraço carinhoso das Professoras:  

Andressa, Cláudia, Irene, Jucilete, Juliana e Maria. 

Coordenadora Pedagógica Marilise. – Direção: Ana Paula 

O processo de alfabetização é composto por várias etapas 

que as crianças precisam vivenciar para adquirir diversas 

habilidades essenciais que as auxiliarão na escrita e leitura 

das palavras e, muitas delas estão sendo propostas pela 

nossa equipe docente semanalmente através do ensino 

remoto. Muitas vezes, tentativas em avançar esta caminhada 

antes que as crianças estejam prontas só gera stress e 

frustração nos pequenos.  

Para esta semana iremos direcionar as atividades para o 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais, com o 

objetivo de incentivar as crianças a falarem sobre seus 

sentimentos, situações que lhes causam medo, desagrado, 

alegria, entre outras emoções que de forma alguma devem 

ser contidas ou reprimidas. 

Além disso, através dos grupos de Whatsapp, também temos 

compartilhado material informativo para as famílias, com o 

objetivo de auxiliá-las a observar e identificar possíveis 

situações de risco de quaisquer natureza. 

 Família e escola juntas iluminam caminhos!  



ATIVIDADE 01 

FASE II  
Semana  31 de agosto á 04 de setembro de 2020 

LEITURA: A ILHA DOS SENTIMENTOS 

Objetivos:  
Promover a socialização entre a família, estreitando os laços de 
afeto e carinho. 
 Desenvolver a linguagem oral; 
 Expressar sentimentos. 

 

Ações:  
     Assistir o vídeo com a história: A ilha dos sentimentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac 
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Em seguida, pegar uma folha de sulfite, cortar quadradinhos, 
nos quadradinhos desenhar algumas carinhas representando 
alguns sentimentos como: feliz, triste, assustado, apaixonado, 
bravo, segue o exemplo para o desenho. 

 Após desenhar as carinhas, colocar os quadradinhos em cima da 
mesa de cabeça para baixo, será feito um jogo, na qual cada 
participante vai pegar um quadradinho na mesa, quando ver qual 
carinha que é vai responder algumas perguntas referente a 
carinha, como: se pegou a carinha do feliz, a pergunta será: O 
que te deixa feliz? O participante responde. Se for a carinha 
do bravo, o que te deixa bravo? Se for a carinha do apaixonado, 
o que te deixa apaixonado? E assim sucessivamente. 
Roda de conversa em família na qual cada participante vai expressar 
alguns sentimentos, sendo ouvido e acolhido com muita atenção e 
carinho. 

Obs.: Envie as atividades produzidas e registros fotográficos pelo grupo do 
Whatsapp da sua turma. 



ATIVIDADE 02 
DOBRADURA – BARCO DOS SENTIMENTOS 

Objetivos: 

Após ouvir a história “A Ilha dos Sentimentos”, com uma folha de 
sulfite, fazer a sua dobradura do barco e escolher um sentimento 
para levar até a ilha. 
Por que escolheu este sentimento? 
Use os emojis para expressar os sentimentos 

Estimular a concentração 
Auxiliar as crianças a identificarem e lidarem com 
os sentimentos 

Ações:  

Obs.: Envie as atividades produzidas e registros fotográficos pelo grupo do 
Whatsapp da sua turma. 

Dobradura do barco passo a passo: 

  

.  

O registro pode ser 
feito com a colagem do 
barco no caderno de 
desenho. 



ATIVIDADE INCLUSIVA 
ENCAIXANDO MACARRÃO 

Ações:  
1. Pinte 4 canudos ou palitos de churrasco, sendo 1 amarelo,  

vermelho, 1 azul e 1 verde 
2. Coloque em pé os 4 canudos ou palitos de churrasco, você 

pode usar como apoio massinha ou pratos de isopor 
3. Pinte com a criança 5 macarrões pene, sendo 5 amarelos, 5 

vermelhos, 5 azuis e 5 verdes  
4. Depois de secos, separe-os por cor, coloque cada grupinho na 

frente dos canudos ou palitos de cor igual e peça para a criança 
os encaixar. 

5. Em seguida tire-os e misture-os, peça para a criança pegar um 
por um e novamente colocar nas cores referentes aos canudos 
ou palitos. Dessa vez ela mesma vai ter que similar a cor que 
pegou com a cor de onde precisa encaixar. 

Desenvolver coordenação motora 
Estimular reconhecimento de cores 
Estimular a contagem até 5 assim como sua 
quantificação 

Objetivos: 

Obs.: Envie as atividades produzidas e registros fotográficos pelo grupo do 
Whatsapp da sua turma. 

Fonte das imagens:https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/jogo-de-encaixe-com-macarrao/ 

                                   https://www.picuki.com/tag/atividadeparabebe 
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DICAS  DE  COMUNICAÇÃO  PARA  AS  CRIANÇAS  

Você conviveu com seus avós? 

Quais as histórias que eles 

contaram para você? 

Experimente contar essas 

histórias para as crianças. 
  

E as crianças da sua família 

convivem com os avós? Será 

que eles têm histórias para 

contar para os netos? 
  

HOJE É DOMINGO 

PÉ DE CACHIMBO 

CACHIMBO É DE OURO 

BATE NO TOURO 

TOURO É VALENTE 

BATE NA GENTE 

A GENTE É FRACO  

CAI NO BURACO 

O BURACO É FUNDO 

ACABOU-SE O MUNDO! 

Vocês conhecem outra versão? 
  

Algumas destas histórias viraram 
brincadeiras com palavras. 
Da mesma forma que a criança 
aprende a falar ouvindo a fala dos 
adultos, ela aprende a brincar com 
as palavras e com as brincadeiras 
que os adultos propõem. 

BRINCADEIRAS COM PALAVRAS 

As conversas entre crianças e 

adultos sempre foram 

importantes para transmitir 

conhecimentos de geração para 

geração. 
  

Esta é uma das versões desta 
parlenda. 



Quando a criança aprender a 
recitar podemos propor um 
desafio:  
O adulto fala a parlenda e ela 
completa com as palavras que 
faltam: 

HOJE É DOMINGO 

PÉ DE  __________ 

CACHIMBO É DE OURO 

BATE NO  __________ 

TOURO É VALENTE 

BATE NA  __________ 

A GENTE É FRACO  

CAI NO  __________ 

O BURACO É FUNDO 

ACABOU-SE O  ________! 

Que tal agora um novo 
desafio? 
O adulto recita um verso e 
a criança outro seguindo a 
sequência da parlenda. 

HOJE É DOMINGO 

___________________ 

CACHIMBO É DE OURO 

__________________ 

TOURO É VALENTE 

__________________ 

A GENTE É FRACO  

__________________ 

O BURACO É FUNDO 

__________________! 

Após ter vivenciado bastante esta brincadeira, ela poderá ainda inverter os 
papéis com o adulto. A criança fala um verso e o adulto completa seguindo a 
sequência. 

ATIVIDADE  ENVIADA  PELA  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO DE DIADEMA  
Andréa Bassanello/Célia Ferrari/Susana Francischetti Garcia 
Equipe de Formação e Apoio Pedagógico 



FONTES DE PESQUISA 
  
Página Inicial – Imagem: Família Escola 
https://educacao.estadao.com.br/blogs/vital-brazil/a-forca-da-
familia/ (acessado em 24/08/2020) 
 
Atividade 1 – LEITURA: A ILHA DOS SENTIMENTOS 
https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac 
 
Atividade 2 – DOBRADURA – BARCO DOS SENTIMENTOS 
Receita da dobradura: 
https://www.cincopatinhos.wordpress.com/2006/01/26/barquinho-
de-papel/  
Registro no caderno: 
Acervo da professora Maria 
 
Atividade Inclusiva - ENCAIXANDO MACARRÃO 
Fonte das imagens: 
https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/jogo-de-encaixe-com-
macarrao/ 
https://www.picuki.com/tag/atividadeparabebe 
 
Brincadeiras com  Palavras: 
ATIVIDADE  ENVIADA  PELA  SECRETARIA  DE  
EDUCAÇÃO DE DIADEMA  
Andréa Bassanello/Célia Ferrari/Susana Francischetti 
Garcia 
Equipe de Formação e Apoio Pedagógico 
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