
Emeb Hercília Alves da Silva Ribeiro  

Fase 1- 

Semana de 14/09/20 ao dia 18/09/20 

Queridas famílias e crianças, como estão? 

Desejamos que todos estejam bem. 

Convidamos todos à participarem das 

propostas desta semana. Planejamos tudo 

com muito carinho na tentativa de nos 

aproximarmos um pouquinho e diminuir a 

saudade. Não podemos deixar de pedir à 

todos que continuem se cuidando. Fiquem 

bem!  

Professoras Fase 1 

 
 

Devido a lei eleitoral, as redes sociais que levam o 

nome da escola devem ser temporariamente 

desativadas, por esta razão a nossa página do 

facebook estará desativada até o final das eleições. 

Neste momento somente o e-mail da escola poderá ser 

usado, e está a disposição. Emeb Hercília Alves da 

Silva Ribeiro – emeb.herciliaalves@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1- ATIVIDADE 1- DESAFIO DOS OLHOS VENDADOS 
 
As crianças gostam de brincar e mais que isso adoram um desafio, são 

durante as brincadeiras que criamos situações que auxiliam no 
desenvolvimento de várias habilidades. 
Nesta atividade vamos estimular a capacidade para interpretar,seguir uma 
comanda e também o senso de direção da criança. 

Na página 9 do caderno “Construindo Aprendizagens" encontrará a 
atividade: "Desafio com os olhos vendados". Nesta atividade o desafio é 
conduzir por meio de dicas (para cima, virar a direita...) a criança que está 
vendada até um outro ambiente da casa. 

 
A nossa proposta é aumentar o desafio para que a criança 

seja orientada por outra pessoa a localizar com os olhos vendados 
o objeto que foi escondido. 
Para esta atividade vai precisar de: 

 Um lenço, uma fronha ou um pedaço de tecido. 

 Caixa, bola ou qualquer objeto que tenha em casa. 
  
Como brincar: 
 

 O adulto explica para a criança que colocará um determinado objeto em 
um local, pode ser em cima de uma cadeira, ou sofá, no qual ela deverá 
procurar de olhos vendados. 

 Em seguida a criança será vendada, 

 Depois o adulto segura na mãozinha e lhe da três voltas e a solta, 
incentivando-a a se localizar e procurar o objeto. 

 O adulto poderá orientar a criança com dicas: Vai para frente, vai para 

trás, para, está longe, está perto, até que ela consiga encontrar o objeto 

procurado. 

 Quando ela encontrar a brincadeira recomeça e eles trocam de posição, 

quem estava vendado, agora dará as orientações. 

   

 
IMAGENS DO ARQUIVO DA PROFESSORA LUCINEIDE 

 

 



ATIVIDADE 2-  LEITURA  
 

A leitura era uma atividade que acontecia diariamente em sala de aula, 
costumamos compartilhar diversas histórias com diferentes gêneros literários 
entre eles a POESIA,proporcionando um momento especial para as crianças 
onde elas podem usar a imaginação, a oralidade ao se expressam e ao citarem 
a poesia assim como também apreciam como ouvintes a leitura.  

Nas páginas do caderno “Construindo Aprendizagens” 19 – 23 terá 
sugestões de histórias para serem contadas e trabalhadas de uma 
maneira bem interativa com as crianças como, fazer perguntas sobre o 
que mais gostou na história, representar a história em forma de desenho, 
criar outro final, etc. 
 
 

As borboletas 
(Vinicius de Moraes) 

 
Brancas 

Azuis 
Amarelas 
E pretas 
Brincam 
Na luz 

As belas 
Borboletas 

 
Borboletas Brancas 

São alegres e francas. 
 

Borboletas Azuis 
Gostam de muita luz. 

 
As Amarelinhas  

São tão bonitinhas! 
 

E as pretas, então 
Oh! Que escuridão! 

 
Sugestões para serem feitas após a leitura da poesia além das descritas no 
caderno Construindo Aprendizagens: 
*Ajudar a criança a decorar a poesia lendo uma linha de cada vez (como a 
poesia é curtinha dá pra ler de duas em duas palavras no início); 
*Para essa sugestão vocês irão utilizar o material entregue: 
-No caderno de desenho desenhe as borboletas de acordo com cada cor citada 
na poesia. 
-Vocês poderão colori-las com lápis de cor ou tinta guache. 
-Aproveitem para fazerem um belo jardim de borboletas coloridas! 
 

 
 

 

 



 

ATIVIDADE 3- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

Todos nós temos alimentos preferidos, porém é importante nos 
alimentarmos de forma saudável, colocando em nosso cardápio diário: 
verduras, legumes, frutas e agora no calor suco natural ( frutas) e também e 
importante ingerir muita água. Ajuda nosso corpo a ficar hidratado. 

 
Também devemos evitar comer em excesso os doces como: chocolates, 

balas, pirulitos, bolachas, sorvetes entre outros. Apesar de serem alimentos 
deliciosos em excesso não fazem bem ao nosso corpo, como fazem os 
legumes, as verduras e as frutas. 

 
Na atividade 1  da página 5  do caderno “ Construindo Aprendizagens” 
tem mais dicas para você mamãe  conversar com a criança e usar na 
construção de hábitos saudáveis de toda a família. 
 

 Depois de conversar um pouco com a criança, peça para ela procurarem 
casa nos livros, revistas e panfletos, figuras de alimentos  mais saudáveis. 
 

 Em seguida, a auxilie, recortar e colar no caderno de desenho ou mesmo 
numa folha de sulfite as figuras dos alimentos que encontrou. 

 

 

 Se não tiver as revistas para recortar, a criança pode desenhar no caderno, 
seus alimentos saudáveis preferidos. 

 

 


