
E.M.E.B  PROF. EVANDRO CAIAFFA ESQUÍVEL 

Aos educandos e suas famílias, 

 

Agradecemos muito a colaboração e a boa vontade que vocês 
tem demonstrado para a realização total ou parcial das 
atividades propostas por nós da EMEB Evandro.  

Saibam que estamos engajados para dar o nosso melhor no 
momento, dentro das nossas limitações.  

Não desistam! Continuem orientando e proporcionando às nossas 
crianças, as atividades que estamos ofertando, logo chegará o 
momento que, com fé, retomaremos a nossa tarefa de cuidar, 
educar com respeito e dedicação, esta é nossa escolha: somos 
educadores, não vamos nos intimidar pela crise, pelas 
dificuldades impostas pelo momento.  

Vai passar e nós vamos nos encontrar de novo em breve! 
 

Rua Procópio Ferreira, 17 – Centro - Diadema 
Telefone/Fax: (11) 4056.8633 

WhatsApp: 95486-8635 

Gestão Escolar e Professores da EMEB Prof. Evandro 



Objetivos:  
Tomar gosto pela leitura, enriquecer o vocabulário, ampliar o repertório de histórias infantis, 
observar as diferentes formas geométricas existentes no ambiente em que vive com os 
familiares e desenvolver a criatividade em suas produções artísticas. 

FASE I -Semana 01 á 05 de Junho de 2020 

ATIVIDADE 01 
HORA DA HISTÓRIA 

1. Leitura:  
Junto com sua família, faça a leitura do livro abaixo: 

Obs.: As atividades produzidas e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas. 

 
2. Procurando as formas geométricas 
Após a leitura, a criança será estimulada por um familiar a observar o ambiente em que 
vive e procurar objetos que tenham formas geométricas apresentadas na história, que 
se possível, deixar a criança manipular os objetos encontrados por ela. Perguntar para 
a criança qual a forma ou as formas que ela vê nesse objeto.  

3. Hora do Registro 
O familiar fará recortes de figuras geométricas utilizando papeis (exemplo: um 
quadrado, um triangulo e um círculo) colar cada figura geométrica em uma folha de 
papel e pedir para a criança desenhar algo partindo dessa figura geométrica, pode ser 
um objeto que ela observou na casa.  



































Objetivo: Proporcionar momentos com a família, de brincadeira, divertimento e interação. 

ATIVIDADE 02 
PETECA 

Obs.: As atividades produzidas e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas. 

Para esta atividade você vai precisar 
de: 
• Jornal ou revista, papel de presente 

ou colorido;  
• Fita de tecido ou barbante; 
• Fita adesiva;  
• Tesoura sem ponta ; 
• Sacola plástica. 

MATERIAIS 

Como fazer: 
Siga as orientações da imagem abaixo ou acesse o link : 
https://youtu.be/DIwylF8oGaw 
   

https://youtu.be/DIwylF8oGaw
https://youtu.be/DIwylF8oGaw




MÚSICA E DANÇA  

Objetivos:  
Favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer 
de ouvir música, da imaginação, nesta específica trabalhando as formas geométricas. 

ATIVIDADE 03 

Obs.: As atividades produzidas e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas. 

Vamos aprender ais sobre as Formas Geométricas? 

Clique na imagem ou acesse o link 
para aprender a música ! 
Música: As Formas Geométricas  
Grupo: GUGUDADA 

https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE 

https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE
https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE


REFERÊNCIAS: 

Livro: Formas 

Autora: Ruth Rocha e Anna Flora 
Ilustrações: Adalberto Cornavaca e Alberto Llinares 
 
Peteca 
Disponivel em: https://youtu.be/DIwylF8oGaw  

Musica: As Formas Geométricas 
Artista: GUGUDADA 
Disponivel em: https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE 

https://youtu.be/DIwylF8oGaw
https://youtu.be/DIwylF8oGaw
https://youtu.be/DIwylF8oGaw
https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE
https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE

