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Aos educandos e suas famílias, 

 

Devido a situação atual em relação ao Covid-19, as aulas foram suspensas em 

nosso Município, logo nos veremos, mas tenha certeza que esse afastamento é por 

uma boa causa: nossa saúde e proteção a vida. 

Neste período tome cuidado e lembre-se: 

 Não é férias; 

 Lave as mãos com frequência, utilizando agua e sabão ou passe álcool em 

gel 70%; 

 Evite sair de casa;  

 Não mantenha contato físico; 

 

As atividades aqui propostas, serão realizadas, nesse período de quarentena, com o 

auxílio da sua família. Leia com atenção as atividades e ajude o (a) aluno (a) a 

realizar as tarefas da melhor maneira possível. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou 

folhas avulsas. 

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas 

neste período. 

 

                                                                                                       Até breve, 

                                   Professoras fase II: Ana Paula, Beatriz, Fabiana e Flávia 
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Atividade “Música Clássica” 

 Objetivos:  

•Conhecer o gênero musical: música clássica.  

•Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas através da música. 

Contextualização: Você já ouviu falar de música clássica? Música clássica é um 

gênero musical erudito que tem como característica uma complexidade de 

instrumentos e ser apresentada sob a forma de sinfonia. 

A seguir alguns nomes de grandes compositores de músicas clássicas: 

Johann Sebastian Bach; 

Wolfgang Amadeus Mozart; 

Ludwig van Beethoven; 

Frederic Chopin; 

Descrição da atividade: 

Inicie uma conversa com a criança, faça algumas perguntas como: 

Quais as músicas que ela gosta? 

Quais gêneros musicais ela mais ouve? 

Qual sua música favorita? 

Após essa sondagem, pergunte a criança se ela já ouviu música clássica. 

Explique que esse gênero musical é mais elaborado, pouco divulgado em rádios, 

que a música clássica pode ser tocada por uma orquestra em teatros, por exemplo. 

E há algo extremamente necessário em uma orquestra, o maestro. 

O maestro é aquele que rege a orquestra, é preciso ficar atento aos seus comandos, 

para que cada instrumento fique em harmonia com a música. 

Você conhece alguns instrumentos de uma orquestra? 

São eles: 

Violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, harpas, flautas, flautins, oboés, clarinetes, 

clarinete baixo, fagotes, trompetes, trombones, trompas, tubas, são alguns deles. 

 

Agora observe as imagens: 
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Vamos nos divertir? 

Referências: 

Imagens Google. 

https://www.google.com/search?q=musica+classica&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitnNHsyNLpAhVHILkGHWfkDGcQ_AUoA3oECBUQBQ&biw=13

66&bih=654#imgrc=u-K3_1PI7LKyZM 

https://www.google.com/search?q=musica+classica&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitnNHsyNLpAhVHILkGHWfkDGcQ_AUoA3oECBUQBQ&biw=13

66&bih=654#imgrc=cIxoogcJB2kZTM 

Links das músicas: Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gux1xOCrgA4 

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

 

Segue alguns links de músicas clássicas, ou se não for possível acessar, sintonize o 

seu rádio na rádio Estação Cultura 103.3 que é a rádio que toca músicas clássicas. 

Agora seja um maestro! 

Com um pedaço de rolo de papel toalha, ou até mesmo uma vareta de galho de uma 

árvore, faça gestos como um maestro, a intenção aqui é se divertir! 

Tenha cuidado ao manusear o rolo de papel e/ ou galho de árvore, preste atenção 

na música, tente adivinhar quais instrumentos estão tocando. 

Você pode também desenhar alguns instrumentos! 

Boa música para você! 

 

 

Atividade: História – Pinóquio 

 

https://www.google.com/search?q=musica+classica&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitnNHsyNLpAhVHILkGHWfkDGcQ_AUoA3oECBUQBQ&biw=1366&bih=654#imgrc=u-K3_1PI7LKyZM
https://www.google.com/search?q=musica+classica&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitnNHsyNLpAhVHILkGHWfkDGcQ_AUoA3oECBUQBQ&biw=1366&bih=654#imgrc=u-K3_1PI7LKyZM
https://www.google.com/search?q=musica+classica&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitnNHsyNLpAhVHILkGHWfkDGcQ_AUoA3oECBUQBQ&biw=1366&bih=654#imgrc=u-K3_1PI7LKyZM
https://www.google.com/search?q=musica+classica&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitnNHsyNLpAhVHILkGHWfkDGcQ_AUoA3oECBUQBQ&biw=1366&bih=654#imgrc=cIxoogcJB2kZTM
https://www.google.com/search?q=musica+classica&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitnNHsyNLpAhVHILkGHWfkDGcQ_AUoA3oECBUQBQ&biw=1366&bih=654#imgrc=cIxoogcJB2kZTM
https://www.google.com/search?q=musica+classica&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitnNHsyNLpAhVHILkGHWfkDGcQ_AUoA3oECBUQBQ&biw=1366&bih=654#imgrc=cIxoogcJB2kZTM
https://www.youtube.com/watch?v=Gux1xOCrgA4
https://www.youtube.com/watch?v=jYnllpLJqYc
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Objetivos: 

 Conhecer o Conto “Pinóquio”;  

 Ampliar o vocabulário oral das crianças;  

 Problematizar as situações que surgem na história; 

 

Contextualização: Vamos conhecer um conto utilizado no ambiente escolar para 

ampliar o repertório oral das crianças e estimular nas crianças o raciocínio lógico 

entre o certo e o errado. 

Segue o link da história: 

https://www.youtube.com/watch?v=6XQCbZBjwgY 

Caso você não consiga acessar o link, segue a história na íntegra: 

 

História: Pinóquio 

Era uma vez um homem chamado Gepeto que fazia lindos bonecos de madeira. 

Vivia sozinho e o seu sonho era ter um filho com quem partilhar todo o seu amor e 

carinho. 

Um dia, Gepeto fez um pequeno rapaz de madeira. Quando terminou, Gepeto 

suspirou: “Quem me dera que este rapazinho de madeira fosse real e pudesse viver 

aqui comigo…”. 

De repente, aconteceu! O pequeno rapaz de madeira ganhou vida! 

Gepeto gritou de alegria e, entre gargalhadas de felicidade, disse: “Seja Bem-vindo! 

Vou chamar-te Pinóquio”. 

Gepeto ajudou Pinóquio a vestir-se, deu-lhe alguns livros, um beijo na face e 

mandou-o para a escola, para aprender a ler e escrever. Mas avisou-o: “Assim que a 

escola terminar, vem para casa Pinóquio”. 

 Pinóquio respondeu que sim e, alegremente, foi caminhando em direção à escola. 

Pelo caminho, Pinóquio reparou que na praça havia um espetáculo de marionetes. 

Juntou-se a elas e, dançou tão bem, que o dono das marionetes lhe ofereceu cinco 

https://www.youtube.com/watch?v=6XQCbZBjwgY
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moedas de ouro. Pinóquio estava maravilhado e só pensava como Gepeto iria ficar 

feliz quando lhe entregasse as moedas. 

Já perto da escola, Pinóquio encontrou dois homens maus. Como era muito 

ingênuo, os dois homens convenceram Pinóquio a ir com eles até uma hospedaria 

para comerem e depois dormirem. Depois de comer, Pinóquio ficou sonolento e 

adormeceu facilmente. Sonhou que era rico e que ele e seu pai Gepeto viviam agora 

sem dificuldades e eram muito felizes. 

Quando acordou, esses homens convenceram Pinóquio a enterrar as suas moedas 

de ouro num sítio que eles conheciam e disseram-lhe: “As moedas aqui enterradas 

se transformarão numa árvore de dinheiro e nunca mais o teu pai, que já está velho 

e cansado, precisará de trabalhar! ”. 

Pinóquio assim fez e ficou a espera que as moedas de ouro se transformassem 

numa árvore de dinheiro. Esperou muito tempo até que, cansado, adormeceu. Os 

homens maus apareceram e levaram as moedas de ouro, enquanto Pinóquio 

dormia. 

Quando acordou, Pinóquio viu que lhe tinham levado as moedas e chorou. Não 

queria voltar para casa com medo de que Gepeto ficasse zangado e triste com ele… 

Sem saber o que fazer, Pinóquio começou a caminhar, até que encontrou uma 

senhora vestida de azul, a quem pediu ajuda. O que ele não sabia era que a 

senhora era a fada azul.  

A fada disse que o ajudaria e perguntou-lhe quem eram os seus pais e onde vivia. 

Pinóquio respondeu: “Não tenho casa nem ninguém com quem morar”. A fada azul 

percebeu que Pinóquio mentia e o seu nariz começou a crescer! 

A fada azul respondeu-lhe: “Volta para casa, para junto do teu pai. Seja um menino 

bem comportado e não mintas mais”. Pinóquio prometeu que assim faria e o seu 

nariz voltou ao tamanho normal. 

De volta a casa, Pinóquio parou num parque de diversões e o seu nariz começou a 

crescer outra vez. No parque, disseram-lhe que poderia comer todos os gelados que 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

EMEB HENRIQUE DE SOUZA FILHO 

 Istockphoto.com 
ele quisesse… o que não lhe disseram é que os gelados o iriam transformar num 

burro! 

Pinóquio comeu até não poder mais e, assim que se transformou num burro, foi 

vendido a um circo. 

No circo foi obrigado a trabalhar duramente foi tão maltratado que, pouco tempo 

depois, nem conseguia andar. 

Como já não servia para trabalhar no circo, o dono mandou que o atirassem ao mar. 

Assim que caiu no mar, transformou-se novamente num rapaz de madeira. 

Uma baleia que por ali passava viu Pinóquio e engoliu-o, pensando que era comida. 

Dentro da baleia, qual não foi a surpresa de Pinóquio ao encontrar Gepeto! Este 

tinha ido procurar Pinóquio, e foi parar na barriga da baleia. Estava muito fraco e 

doente e, um peixe que também lá se encontrava disse: “Subam os dois para as 

minhas costas que eu os levo para casa! ”. 

Assim fizeram e, quando chegaram a casa, Pinóquio tomou conta de Gepeto até ele 

ficar bom. 

A fada azul apareceu outra vez e, ao ver que Pinóquio tinha sido tão bom com 

Gepeto, disse: Como agora é um bom menino vou lhe transformar num rapaz de 

verdade”. 

E assim foi. 

Gepeto tinha finalmente o filho que tanto desejava e os dois foram felizes para 

sempre! 

 

Descrição da atividade: 

 

Após a apresentação do conto, faça as seguintes perguntas para a criança: 

 

A atitude do Pinóquio em mentir foi correta? 

Podemos conversar com estranhos na rua? 

Podemos aceitar bebida/ comida, de estranhos? 
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A criança pode trabalhar? Por que? 

 

Faça um relato das respostas da criança e guarde para ser entregue a professora na 

volta as aulas. 

A criança poderá fazer também um desenho do Pinóquio. Use a criatividade, você 

pode utilizar lápis, canetinha, giz de cera, cola e até pedaços pequenos de galhos. 

Use a sua imaginação! 

 

Referências: 

Link da história, youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=6XQCbZBjwgY 

História retirada do site:  

https://www.historiaparadormir.com.br/pinoquio/ 

 

Atividade: Os Animais 

 

Objetivos: 

 Estimular a reflexão; 

 Enriquecer o vocabulário; 

 Despertar o interesse pela nossa fauna. 

 

Contextualização: 

Além de ser um assunto que desperta interesse e curiosidade dos alunos, abordar 

esse tema tem como finalidade a despertar a conscientização das crianças para com 

a nossa fauna, principalmente apresentando animais com perigo de extinção. 

 

Descrição da atividade: 

 

Converse com a criança sobre a importância de cuidar dos animais. Caso a casa da 

criança possua algum bicho de estimação, converse com ela quais os cuidados que 

a família possui com o animal. 

Faça algumas perguntas como: 

https://www.youtube.com/watch?v=6XQCbZBjwgY
https://www.historiaparadormir.com.br/pinoquio/
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Quais são os bichos que vivem na floresta? 

Qual o bicho que a criança mais gosta? 

Quais bichos podem conviver em casa, ser de estimação? 

Qual o bicho que a criança tem medo? 

 

 

Converse com a criança também sobre animais que estão em perigo de extinção. 

Segue algumas imagens desses animais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lobo-Guará                                            Arara Azul 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Onça-Pintada                                Peixe-Boi-Marinho 

 

Após a apresentação desses animais em extinção, a criança deverá desenhar 

animais que vivem na cidade (diga que são os que podem viver dentro de casa, por 

exemplo no quintal) e animais que vivem na floresta. 

Guarde esses desenhos, que deverão ser entregues para a professora assim 

que retornar as aulas. 
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DIA DO MEIO AMBIENTE (5 DE JUNHO) 

 

Objetivo: Valorizar o meio ambiente. 

Incentivar atitudes de cuidado e respeito com a natureza. 

Desenhar imagens. 

 

Contextualização: Cada vez mais existe a necessidade das crianças estarem 

envolvidas com a natureza, aprendendo sobre o meio ambiente e se preocupando 

em adotar comportamentos de respeito. 

Atividades:  Peça para um adulto ler o texto abaixo para a criança. Converse sobre 

a importância de cuidarmos da natureza. Auxilie a criança na leitura e realização das 

atividades. 
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https://br.pinterest.com/pin/352899320781657755/ 

 

 

 

Leia para a criança, peça para ela falar quais atitudes ajudam a preservar o meio 

ambiente: 

 

JOGAR LIXO NO 

CHÃO 

DERRUBAR AS 

ÁRVORES 

ECONOMIZAR ÁGUA 

RECICLAR O LIXO JOGAR LIXO NO RIO CUIDAR DOS ANIMAIS 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/352899320781657755/
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Vamos construir um brinquedo com material reciclado? 

Guarde para entregar para a professora, assim que retornarem as aulas. 

Seguem duas sugestões, escolha uma, confeccione e brinque com sua família: 

1) Bilboquê 

Vai precisar de:  

Garrafa Pet com a tampa; 

Tesoura, fita tipo durex 

Barbante, lã ou linha; 

Jornal ou revista ou outra tampa de garrafa. 

Corte a garrafa ao meio, pegue o barbante e corte um pedaço e amarre na “boca da 

garrafa” e tampe. Pegue a revista e faça uma bolinha, passe a outra ponta do 

barbante pela bolinha e passe a fita durex ou se preferir use outra tampa de garrafa. 

Agora é só brincar, tentando acertar a bolinha dentro da garrafa. 

 

https://profissaomestre.com.br/atividades-sobre-meio-ambiente/ 

 

2) Animais 

Você vai precisar de: 

https://profissaomestre.com.br/atividades-sobre-meio-ambiente/
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Caixa de ovo; 

Rolinhos de papel higiênico; 

Tintas (enviado no material escolar); 

Cola; 

Papéis diversos. 

Use sua imaginação e confeccione um animal, segue algumas imagens para ajudar. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


