
E.M.E.B. SENADOR TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA 

FASE I 

Semana 23 – 14 a 18/09. 

 

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, ficaremos distantes da escola por um período, contudo, 

teremos a oportunidade de darmos continuidade aos processos de aprendizagem por 

meio virtual. Para contribuir com as experiências e vivenciadas por você, querido aluno 

e sua família, durante esse período, nós, professores da Fase I iremos elaborar 

atividades para que realizem em casa, enriquecendo ainda mais o tempo que passarão 

juntos. Algumas atividades envolverão registros, e vocês poderão realizar em folhas 

avulsas ou de caderno e no retorno levar para a escola para constar no material de 

vocês. Outras atividades podem ser registradas em fotos ou relatos feitos por alguma 

pessoa da sua família ou por você mesmo. Estão prontos? Vamos lá! Um beijo das 

professoras Camila Lubarino, Camila Rolim, Kátia, Lúcia, Renata e Selma. 

 

ATIVIDADE 1 – A LENDA DO CURUPIRA 

 

O curupira é o protetor da natureza, ele tem corpo 

de menino, cabelos vermelhos e pés virados para 

trás. O nome Curupira vem do tupi-guarani e 

significa: “corpo de menino”. De acordo com a lenda, 

o Curupira mora nas matas brasileira e protege 

todas as plantas e animais dos caçadores e 

depredadores da natureza, ele assobia e sai 

correndo, deixando pegadas com os pés virados 

para enganar os exploradores da natureza. Ele 

gosta de sentar-se na sombra das mangueiras e 

comer os frutos e se percebe que está sendo 

observado, logo sai correndo numa velocidade tão 

grande que a visão humana não consegue 

acompanhar.  

 

https://turmadofolclore.com.br/a-turma-curupira/ 

https://turmadofolclore.com.br/a-turma-curupira/


Assista ao vídeo sobre a lenda: 

https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8 

 

ATIVIDADE 2 – JOGO DOS SETE ERROS 

Procure sete diferenças nas figuras 

 

https://renata.piraju.tur.br/?p=637 

https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8


 

ATIVIDADE 3 – DESENHO 

Faça um desenho bem colorido do Curupira na mata com animais. 

 

ATIVIDADE 4 – DOBRADURA 

Para fazer a dobradura utilize qualquer tipo de papel, corte três quadrados no tamanho 

33 x 33 cm e um quadrado no tamanho 17 x17 cm. O desenho do rosto pode ser feito 

de canetinha ou lápis de cor. 

 

 

https://vamosaprender.wordpress.com/tag/dobradura-do-curupira/ 

 

Boa semana e até a próxima! 

https://vamosaprender.wordpress.com/tag/dobradura-do-curupira/

