
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEB PROFESSORA HERCÍLIA ALVES DA SILVA RIBEIRO 

Semana de 14 à 18-09-2020 

Aos educandos e suas famílias                               

 

Dando continuidade ao processo de desenvolvimento, neste momento em que foi 

necessário um distanciamento social para se evitar a propagação do Coronavírus 

continuaremos a disponibilizar as atividades para as turmas da Educação Infantil. 

Nós professores, estamos nos empenhando e nos dedicando na elaboração de aulas 

em ambiente digital, reiterando nosso comprometimento com a Educação. 

As atividades escolares dos alunos da Fase II são realizadas através do lúdico, ou seja, 

por meio de muitas brincadeiras, histórias, roda de conversa, músicas, e interação com 

o meio e com o outro, utilizando materiais concretos. 

As atividades poderão ser desenvolvidas de acordo com as possibilidades e no tempo 

de cada família. Se houver a possibilidade de realizar todas as atividades propostas, 

as mesmas deverão acontecer ao longo da semana e não todas em um único dia. 

Caso não haja essa possibilidade, a família poderá escolher a (s) atividade (s) que 

forem possíveis de serem realizadas.  

 

       
 

 

 

Boa aprendizagem! Até breve! 

Atenciosamente, 

Professoras fase II 

 

 

 

 

 

 
Devido a Lei Eleitoral, as redes sociais que levam o nome da escola, 

devem ser temporariamente desativadas, por esta razão a nossa 

página no Facebook, estará desativada até o final das eleições. Neste 

momento somente o e-mail da escola poderá ser usado, e está à 

disposição. 

emeb.herciliaalves@gmail.com 



                

                        Carlo Collodi 

 

Hoje vamos apresentar mais um Clássico da Literatura Infantil para nossas 

crianças: “Pinóquio”. É importante a escuta da história, pois é uma forma de 

despertar na criança o gosto pela leitura. A escola desempenha com muita 

satisfação estes momentos de leitura e mesmo distantes devido à quarentena 

não podemos abandonar esse hábito.  

Não será preciso nenhum material para essa atividade, apenas disponibilidade 

para viajar na imaginação. É importante que este momento seja totalmente 

exclusivo para a leitura. Ele pode acontecer a noite antes de dormir, à tarde, se 

tiver o tempo necessário para a leitura e para permitir que a criança se expresse. 

Você escolhe o melhor horário. 

Use as dicas acima no momento em que for contar a história Os Três Porquinhos, 

(outro clássico da literatura infantil) que está na página 19 do caderno 

Construindo Aprendizagem. 

 Passo a passo: 

 Pergunte para as crianças se elas querem ouvir a história de um boneco 

de madeira. 

 Conectar o YouTube e entrar no seguinte endereço: 

 

https://youtu.be/cyrz0txhlRg 

 

 Assistir o vídeo da história com a criança. 

 Pause o vídeo quando a criança fizer algum comentário ou pergunta e 

responda para ela. 

 Após o término do vídeo, conversar com a criança se ela gostou da 

história e lembrar com ela a sequência dos acontecimentos. 

Faça os seguintes questionamentos: 

1- Conte qual foi a parte da história que você mais gostou. 

2- Você gostou do final da história? 

3- Você gostaria de um final diferente? Conte esse outro final. 

4- Incentive a criança contar a história com as palavras dela, para você e outras 

pessoas no momento que achar mais oportuno. 

5- Oriente a criança a fazer um desenho bem bonito sobre a história, usando o 

material escolar que foi entregue pela Prefeitura em sua Unidade Escolar. 

 

 



**** Se houver mais de uma criança é importante que todas participem da 

conversa.  

**** Caso você não consiga ou não queira acessar o canal indicado do You 

Tube, segue a história elaborada pela professora baseada na história 

original. 

 

                                        “Pinóquio” –  Carlo Collodi 

 

      Era uma vez um senhor chamado Gepeto que criava com suas próprias 
mãos, lindos brinquedos de madeira. Como era muito solitário, pois não tinha 
família e amigos, sonhava em ter um filho para lhe fazer companhia.  

      No outono, durante uma caminhada no bosque perto de sua casa, encontrou 
um belo pedaço de madeira e decidiu levá-lo para casa e com ele fazer um 
boneco. Ao terminar ele ficou surpreso, o boneco parecia um menino de verdade. 

      - Queria tanto que esse boneco fosse uma criança para ser meu filho... 

      Nesse momento, a Fada Azul, que sempre ia visitar o velho Gepeto sem ele 
saber, ouviu o seu lamento e com sua varinha de condão realizou o desejo dele. 
Ao ver que o boneco de madeira ganhou vida, Gepeto pulou de alegria e disse: 

      -Obrigado! Obrigado! Seu nome será Pinóquio!!!!! 

      A Fada Azul também enviou o Grilo Falante para cuidar do Pinóquio e lhe 
dar bons conselhos. No dia seguinte, Gepeto arrumou alguns livros para 
Pinóquio e o enviou para a escola e o orientou para que não se desviasse do 
caminho e voltasse para casa quando a aula terminasse. 

      Porém, no caminho para a escola, Pinóquio encontrou dois malandros, que 
bloquearam seu caminho perguntando se ele tinha dinheiro. Como não tinha 
maldade no seu coração, Pinóquio mostrou as moedas que seu pai Gepeto havia 
dado para ele. 

      -Isso é muito pouco!!!! Aconselho você a enterrar essas moedas num lugar 
mágico e elas se transformarão em uma árvore de dinheiro e você poderá dar 
para seu pai e ele não precisará trabalhar nunca mais. 

      Pinóquio ficou muito empolgado, o Grilo falante tentou avisá-lo que era uma 
armadilha, que era melhor irem direto para a escola, mas ele não quis ouvir. 
Desejando fazer Gepeto feliz, seguiu os homens até um terreno abandonado, 
enterrou as moedas e ficou esperando que as moedas se transformassem em 
uma árvore de dinheiro. 

      Cansado de esperar, caiu no sono e os homens roubaram suas moedas 
enterradas. Ao acordar, Pinóquio percebeu o que tinha acontecido e começou a 
chorar. Uma senhora se aproximou e perguntou: 

      -O que aconteceu? O que faz aqui sozinho? Onde estão seus pais? 

      Como não queria que ninguém soubesse que havia desobedecido seu pai e 
deixado alguém roubar as moedas, Pinóquio respondeu:    

 

 

 



 

       - Eu não tenho família e moro na rua. 

       Essa senhora era a Fada Azul disfarçada, e ao descobrir que Pinóquio 
mentia fez uma mágica e o nariz dele começou a crescer. Ela disse para ele 
voltar para casa e contar tudo o que havia acontecido para seu pai e o alertou 
para que não mentisse mais, pois cada vez que fizesse isso seu nariz iria 
crescer. 

      Pinóquio prometeu à Fada Azul que nunca mais iria mentir e o seu nariz 
voltou ao normal. No caminho para sua casa encontrou um parque de diversões. 
O Grilo Falante novamente o alertou, dizendo para Pinóquio voltar para casa. 

      Porém, novamente Pinóquio não o escutou e decidiu ficar e saborear os 
picolés que um homem estava distribuindo de graça. Ao dar a primeira mordida 
no sorvete, Pinóquio se transformou num burrinho, ele então foi vendido para um 
circo junto com outras crianças transformadas, onde foi obrigado a trabalhar 
muito. 

      Os dias foram passando e Gepeto foi ficando desesperado pela ausência de 
Pinóquio, até que uma manhã decidiu sair para procurá-lo. Nesse meio tempo, 
Pinóquio cansado de ser explorado resolveu fugir do circo e na fuga acabou 
caindo no mar e foi engolido por uma baleia, e para sua surpresa, ao chegar no 
estômago do animal encontrou Gepeto que também havia sido engolido 
enquanto o procurava. 

      Pinóquio teve a ideia de acender uma fogueira com alguns pedaços de pau 
que a baleia havia engolido. Assim que o fogo pegou ela começou a tossir e 
assim eles conseguiram escapar.  

      A partir daquele dia Pinóquio nunca mais mentiu ou desobedeceu seu pai, ia 
para a escola todos os dias mesmo com as outras crianças rindo dele por causa 
de suas orelhas de burro. 

      Ao ver que Pinóquio tinha aprendido a lição e estava comportado e 
obedecendo seu pai, a Fada Azul, decidiu transformá-lo em um menino de 
verdade e os dois foram felizes para sempre!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domínio público 

 

Com a música abaixo você mamãe poderá dar continuidade à atividade de 

aquecimento e dança do caderno, “Construindo Aprendizagens”, páginas 41 

e 42, orienta a criança a fazer os movimentos que assim como esta música 

trabalham a coordenação motora e lateralidade. Agora que já se aqueceu é hora 

de dançar!!! 

Quem puder acesse o link: 

https://youtu.be/r64qYQ3UJVQ    

 

Música: Vem que vou te ensinar  

Letra:  

Mão direita na frente, mão direita atrás 

Mão direita na frente e mexendo sem parar 

Roda, roda, roda e não saia do lugar 

Vem que eu vou te ensinar 

Mão esquerda na frente, mão esquerda atrás 

Mão esquerda na frente e mexendo sem parar 

Roda, roda, roda e não saia do lugar 

Vem que eu vou te ensinar 

Ombro direito na frente, ombro direito atrás 

Ombro direito na frente e mexendo sem parar 

Roda, roda, roda e não saia do lugar 

Vem que eu vou te ensinar 

 

https://youtu.be/r64qYQ3UJVQ


 

 

Ombro esquerdo na frente, ombro esquerdo atrás 

Ombro esquerdo na frente e mexendo sem parar 

Roda, roda, roda e não saia do lugar 

Vem que eu vou te ensinar 

Põe a barriga pra frente, a barriga pra trás 

A barriga pra frente e mexendo sem parar 

Roda, roda, roda e não saia do lugar 

Vem que eu vou te ensinar 

Pé direito na frente, pé direito atrás 

Pé direito na frente e mexendo sem parar 

Roda, roda, roda e não saia do lugar 

Vem que eu vou te ensinar 

Pé esquerdo na frente, pé esquerdo atrás 

Pé esquerdo na frente e mexendo sem parar 

Roda, roda, roda e não saia do lugar 

Vem que eu vou te ensinar 

Põe a cabeça na frente, a cabeça atrás 

A cabeça na frente e mexendo sem parar 

Roda, roda, roda e não saia do lugar 

Vem que eu vou te ensinar 

 

Referência: Xuxa: Vem que eu vou te ensinar.  

Disponível em: https://youtu.be/r64qYQ3UJVQ Acesso em:09/09/20 

 

 

 

 

 

 

 



 

O cuidado com o corpo é muito importante para nos mantermos 

saudáveis. Vestir-se de forma adequada ao clima é necessário,para sentir-se 

confortável. Também é importante evitarmos exposição excessiva ao calor ou ao 

frio, pois, pode fragilizar nossa saúde.  No caderno “Construindo 

Aprendizagens”, já disponibilizado para as crianças, na página 30, 

encontraremos a atividade 8, cuja proposta trabalha “Os Sentidos” e para 

complementar esta atividade, viemos propor uma brincadeira que estimula os 

sentidos da pele (sensação de frio e calor) e que irá também colaborar com o 

desenvolvimento da autonomia das crianças em relação ao autocuidado.  

Passo a passo: 

 Junto com a criança separem algumas peças de roupas que costumamos 

usar no frio e no calor como, por exemplo: bermudas, camisetas, calças, 

meias, cachecol, casacos, toucas, vestidos, etc. 

 Deixe as roupas misturadas para que a criança possa procurar os itens.       

 Em seguida, explique para a criança que fará uma brincadeira na qual, 

ela precisará se vestir conforme o clima que você irá descrever e ela 

deverá fazer isso num tempo estipulado por você, mais ou menos, um 

minuto. 

 Fale para a criança, que hoje está fazendo muito frio e que ela precisa se 

vestir adequadamente, se protegendo para que não adoeça e peça que 

ela se vista conforme o clima citado.  

 Questione, caso ela esqueça algum item.  

 Repita a brincadeira com o clima de calor, citando suas características. 

 Se tiver mais de uma criança, você pode estimular uma competição para 

ver quem consegue se trocar primeiro e adequadamente. 

 

 

 

 

 

 


