
 EMEB PROFESSORA HERCÍLIA ALVES DA SILVA RIBEIRO  

 
Fase 1 - Semana de 01 à 05 de junho de 2020  

 

Queridas crianças e famílias:  

Esperamos que estejam todos bem . Vocês estão se cuidando? Usando máscara, 

lavando as mãos e ficando em casa? Como ainda precisamos ficar distantes por 

causa da pandemia estamos apresentando novamente algumas atividades para que 

possam fazer no seu tempo .É importante lembrar que é para ser um momento 

prazeroso junto com aqueles que vocês amam, curta este momento.  

Sabemos que tudo isso é muito diferente, mas esperamos que logo estaremos 

juntos novamente.  

Beijos e se cuidem ! 

 

Atividade: Seu Mestre Mandou 
Objetivo: Interação, coordenação, atenção. 

Contextualização: Na escola sempre propiciamos às crianças momentos com 
diferentes brincadeiras e uma delas é o seu mestre mandou. Vamos relembrar essa 
brincadeira muito querida pelas crianças 

Atividade:  

 Para essa brincadeira é necessário no mínimo duas pessoas (uma criança e 
um adulto). 

 Para começar o adulto será o mestre e fará a seguinte afirmação para a 
criança: “Seu Mestre Mandou” e falará alguma coisa para a criança fazer, por 
exemplo, bater palmas. 

 O adulto pode falar várias coisas para a criança fazer como: pular, correr, gritar, 
imitar alguns animais, dar um abraço, um beijo e assim por diante. 

 Conforme a idade e a atenção da criança o nível de dificuldade pode  
aumentar. 

 Após a criança atender as ordens é a vez dela ser o mestre e o adulto atender 
as ordens e executá-las conforme a criança for falando. 

 
Exemplos: “ Seu Mestre mandou imitar um gato” 
                   “ Seu Mestre mandou contar até cinco” 
                   “ Seu Mestre mandou pular” 
 

 



 

ATIVIDADE: DEDINHOS 
 

Objetivo: aprender o nome dos dedinhos e brincar  
 

Contextualização: Este é mais um momento muito apreciado pelas crianças, adoram 
ouvir histórias e cantar. Hoje eles conhecerão a história “Os 10 amigos.” 
 

Atividade 
Apresentar para a criança a historia, e falar o nome do autor neste caso: Ziraldo. 
Ao final da leitura poderá pegar uma caneta e desenhar: olhos, boca, nariz na ponta 
dos dedos da criança transformando o dedo em um personagem como mostra no 
livro. 
Então ela poderá brincar, contar a história de seu jeito, relembrar as falas de cada 
dedo. 
 
 
Releitura da história feita pela professora 
 
 
História: Os dez amigos 
 
 
Era um vez um dedo mínimo ,ele tinha quatro irmãozinhos Médio, Anular, 
Indicador,e o Polegar. 
Ele gostava muito de brincar e se metia em muitas enroscadas. 
Um dia ele teve uma grande ideia: 
_Vamos brincar de teatro? Eu sou o anãozinho. 
O Anular pediu para ser o rei, cheio de anéis de ouro. 
_Eu serei um guerreiro! disse o dedo Médio botando um dedal para parecer um 
capacete 
O Indicador falou: _Sou o guia da floresta para mostrar o caminho. 
Engrossando a voz o Polegar disse: _ Sou o dedão serei o vilão! 
Imediatamente prendeu os quatro amiguinhos no fundo da mão. 
 _Quero ver  vocês saírem da prisão !kkkk. 
De repente levou um susto quando ouviu. 
_Pare com isto, solte seus amigos! Eles morrerão sufocados!  
_Quem são vocês? Perguntou o Polegar fazendo voz de vilão. 
_Nós somos os dedos da outra mão! _Meu nome e Mindinho !falou o menor. 
_Eu sou o  vizinho! 
_Eu sou o pai de todos !falou o dedo médio da outra mão. 
 



 
 
_Eu sou o fura bolos !falou de cabeça para baixo . 
_Eu sou o mata piolhos! falou o de cara de vilão. 
Muito prazer disseram todos apertando as mãos. 
_Vamos brincar de que? 
_De massinha, de piano ,desenhar,pintar.. Todos falaram ao mesmo tempo.  
O maior de todos  gritou: 
_ Silêncio! Somos todos os dedos das mãos. Então..... 
_E só parar e pensar que todos ,do maior ao miudinho podemos brincar  de 
tudo e sempre bem juntinhos. 
Os dez amiguinhos fizeram uma grande descoberta. 
              
Autor-ZIRALDO   editora melhoramentos. 
 
 

 
Fotos: Professora Elisa Cavalcante da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Atividade: Brincando de descobrir qual é o alimento! 
 

Objetivo: Provocar sensações através do paladar, experimentar diferentes 
alimentos. 

Contextualização: Na escola e em nossa casa, sempre temos o momento das 
refeições e sabemos como é importante comer alimentos saudáveis.  
 

Materiais: frutas, verduras, legumes, ou alimentos que tenha na sua casa, um tecido 
para vender os olhos da criança  
 

Atividade:  

 Separe alguns alimentos em potes, ou prato sem que sua criança veja, após 
isso a chame para sentar-se e explique que irá fazer uma brincadeira e que 
para isso será necessário vendar os olhos dela, sendo assim coloque o tecido 
tampando os olhos dela, cuidado para não apertar muito e machucar. 

 Em seguida pegue os alimentos que separou e escolha um para colocar na 
boca da sua criança, pergunte para ela se ela sabe o que é, preceda assim até 
o último alimento. 

 Nesta brincadeira fica legal, acrescentar alimentos que as crianças não querem 
experimentar, é uma maneira dela conhecer novos alimentos, mas é importante 
também colocar alimentos que ela já conhece para  incentiva-la a continuar 
brincando. 

 

 
 

Fotos: Professora Monique Aparecida Pittarelli 
 

 



 

 

ATIVIDADE: LEITURA 

Objetivo: Participar do momento de leitura 
 

Contextualização: Na escola nós professoras apresentamos aos alunos vários 
portadores textuais(revista, livro, jornal...) para manusearem ,conhecerem  e 
despertar o gosto pela leitura. 

Materiais: Revista ou Jornal ou Livro ou Gibi ou embalagens de produtos 
alimentícios/ higiene ou receita .  

Etapas :  
1) Separe um ou mais dos itens dos materiais acima ;  
2) Escolha um lugar da casa em que os pais ou responsáveis possa se sentar 
juntamente com a criança para  desenvolver a proposta; 
3) Faça a leitura para a criança de acordo com o material escolhido;  
-Livro: Contar a História; 
-Gibi: Ler uma história ou mais; 
-Jornal e revista : Ler uma reportagem do interesse da criança; 
-Embalagens: Ler o nome do produto ou o modo de utilizar; 
-Receita : Pode ser lida e feita com a criança ; segue sugestão abaixo: 

 
                                     Limonada: 
     Ingredientes : 

  2 limões 

 1litro de água 

 Açúcar a gosto 

 Gelo a gosto 
 

     Modo de preparo: 
1- Corte o limões ao meio, esprema no espremedor e coloque o líquido numa 

jarra; 
2- Adicione toda a água, 
3- Adoce com o açúcar, mexa e coloque o gelo. 

 
4) Após fazer a leitura para a criança pode sugerir que ela também leia do jeitinho 
dela. 
 
 
 

 

 

 

 



Atividade: Jogo da velha. 
 

Objetivo: Desenvolver o raciocínio lógico e a coordenação motora. 
 

Contextualização: Na escola sempre vivenciamos brincadeiras e jogos: como jogo da 
memória, boliche,jogo da velha e outros. Que tal todos juntos construírem o tabuleiro 
do jogo da velha utilizando matérias recicláveis e brincar um pouco de forma 
prazerosa 
 

Material e modo de fazer: 
Tabuleiro (   pode ser de : Sulfite, papelão, madeira, bandeja de frios, qualquer outro 
material que esteja disponível )  Ainda pode ser desenhando no chão, pode demarcar 
os espaços com palitos  e usar tampinhas de garrafas. Para demarcar no tabuleiro 
basta traçar 2 linhas na horizontal e 2 na vertical de modo que fique com três linhas  
três colunas.  
 

Desenvolvimento: 

 Cada jogador escolhe um desenho que irá usar no tabuleiro. Neste caso um  X 
ou um O. ( pode usar tampinha de garrafa em cores diferentes) 

 O jogo da velha acontece de forma alternada entre os dois jogadores. Tendo 
cada  um sua vez de jogar, colocando  a marca  escolhida nos quadrados 
vazios. 

 O objetivo dos jogadores então, é colocar 3 marcas numa das configurações 
válidas, e evitar que o outro consiga fazer as três marcas primeiro. 
Obs.Figura 1 e figura 2. Situações de vitória no jogo da velha:   

 
Horizontal _________             Vertical                  Diagonal  
 
 

 
 



      
 

Foto: Professora Lucineide Dionizia de Oliveira Araujo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


