
 

 

 

 

 

 

 

Calendário do clima 

 
Diariamente, ao iniciar nossa aula, realizamos a rotina diária. Dentre as atividades da 
rotina, checamos o calendário e acertamos o relógio do tempo de acordo com nossas 
observações de como está o dia lá fora:  
 

➢  Ensolarado (sol sem nuvens);  

➢ Nublado (nuvens sem sol);  

➢ Chuvoso (nuvem com chuva).  
➢  

São muitas as funções sociais da leitura e, uma delas está ligada à possibilidade de 
obter informações sobre algo que desejamos saber. Ao entrarem em contato com 
práticas sociais em que a leitura apoia suas aprendizagens em situações diversas, as 
crianças avançam tanto na compreensão desta função, quanto nos conhecimentos dos 
temas em si. Assim, vão se vinculando positivamente com este universo letrado, 
fazendo múltiplas descobertas. 
 
 

 
 

 

 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

EMEB VINÍCIUS DE MORAES 
R. André Vidal de Negreiros, 32 – Jd. Mombaé 

Cep. 09960-290 -  Tel. 4066 5647 

 
AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS, 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de dar 

continuidade aos processos de aprendizagem. 

Disponibilizamos atividades específicas para a Fase II. Algumas atividades 

envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas avulsas. 

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

nesse período para compartilhar com os colegas e professora. 

Boas aprendizagens!  

Até breve! 

As propostas  podem ser feitas de 

acordo com a organização de cada 

família, não sendo necessário 

realizar todas  as brincadeiras  em 

um único dia! 



Vamos lá?  
Escrever/registrar do seu jeito:  
Com o auxílio de um adulto, faça o registro em seu caderno de desenho ou em qualquer 
outro papel avulso, parecido com o modelo abaixo. Diariamente, por uma semana, após 
observar o tempo, registre desenhando como está o dia lá fora de acordo com o dia da 
semana.  
Por exemplo, se na segunda-feira estiver totalmente ensolarado, desenhe um sol; se na 
terça-feira estiver nublado, desenhe nuvens; e assim por diante...  
Lembre-se de anotar o dia numérico correspondente, como o exemplo abaixo:  

 
 

SEGUNDA-
FEIRA 
Dia 10 

ENSOLARADO 
 

TERÇA-FEIRA 
Dia 11 

 
NUBLADO 

QUARTA-FEIRA 
Dia 12 

 
CHUVOSO 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-
FEIRA 

SÁBADO DOMINGO 

 

 

 

Bolhas de sabão 

 

Para aproveitar esse momento em família hoje vamos fazer bolhas de sabão. Fazer a 

receita para as bolhas e assistir às bolhas flutuando no vento e estourando é uma 

diversão para crianças de todas as idades. Em nossa escola essa atividade sempre 

garante momentos de muita diversão e aprendizado.   

 

As varinhas que estão à venda nas lojas normalmente são feitas de plástico, mas a 

maioria dos materiais com um buraco no meio pode ser usada para soprar bolhas. 

Procure pela casa materiais que você pode dobrar ou moldar para fazer uma varinha ou 

matérias com o furo no meio. 

As garrafas petes cortadas.                           Batedor de batedeira. 



              

Solte a imaginação! 

 

 Receita de líquido para bolhas de sabão  

● 4 xícaras de água morna. 

● ½ xícara de açúcar. 

● ½ xícara de detergente líquido. 

Despeje o açúcar em água morna e mexa até derreter. Adicione o detergente e mexa 

novamente. Misture bem os ingredientes e comece a fazer as bolhas de sabão! 

O que você usou como varinhas para fazer as bolhas de sabão em casa? Conta pra 

gente! Peça ajuda para um adulto escrever e por fim ilustre com um desenho para 

compartilharmos no nosso retorno. Divirta-se!  

 

 

Jogo da memória das emoções 

 

Quem nunca levou uma bronca?  

Ou quem já recebeu um abraço ou um beijo de alguém?  

Quem já perdeu algum brinquedo ou objeto que gostava muito?  

Enfim, nós passamos por diversas situações, e muitas vezes elas nos deixam com um 

sentimento estranho, as vezes é alegria, tristeza, raiva ou até mesmo assustado. É 

importante conversarmos sobre o que sentimos e nós podemos fazer isso brincando.  

Vamos aprender como? 



Você irá desenhar círculos e depois recortar em uma folha de sulfite ou cartolina, peça 

a ajuda de um adulto para fazer com você. Depois irá desenhar carinhas que expressem 

sentimentos, como: alegria, tristeza, espanto, raiva, medo, dentre outros.  

Tem que fazer duas carinhas iguais para cada sentimento. Depois vocês irão brincar de 

jogo da memória. Cada vez que alguém acertar irá dizer um motivo que o deixa com 

aquele sentimento da carinha que ele pegou. Legal né!  

Então vamos brincar! 

                          

      

 

 Divirtam-se! 

  

 

 

          SE CUIDEM E ATÉ A PRÓXIMA SEMANA! 


