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14ª. SEMANA DE ATIVIDADES 

Aprendizado não existe só na escola. Renata Meirelles fala dos aprendizados do olhar.

 

"E SE AS CRIANÇAS PERDEREM O ANO ESCOLAR 
E SE EM VEZ DE APRENDER MATEMÁTICA APRENDEREM A 

COZINHAR? 
COSTURAR SUAS ROUPAS? LIMPAR? 

A CULTIVAR UMA HORTA NO QUINTAL? 
SE APRENDEREM A CANTAR MÚSICAS PARA SEUS AVÓS OU SEUS 

IRMÃOS MAIS MENINOS? 
SE APRENDEREM A CUIDAR DOS SEUS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E A 

TOMAR BANHO? 
SE DESENVOLVEREM SUA IMAGINAÇÃO E PINTAREM UM QUADRO? 

SE APRENDEREM A SER MAIS RESPONSÁVEIS E CONECTADOS COM 
TODA A FAMÍLIA EM CASA? 

 
SE NÓS OS PAIS OS ENSINAMOS A SER BOAS PESSOAS? 

SE APRENDEREM E SOUBEREM QUE ESTANDO JUNTOS E SAUDÁVEIS 
É MUITO MELHOR DO QUE TER O ÚLTIMO CELULAR DE MODA? 

TALVEZ ISSO NOS FALTA, E SE ELES APRENDEREM, TALVEZ NÃO 
PERDEMOS UM ANO, TALVEZ GANHEMOS UM TREMENDO FUTURO. 

Renata Meirelles 

 
ABRAÇOS CARINHOSOS DA EQUIPE TATIANA BELINKY 
DIRETOR REINALDO, VICE ÂNGELA, COORDENADORA 
RENATA E PROFESSORAS DA EMEB TATIANA BELINKY  

FASE I:  
ADRIANA, ALESSANDRA, CRISTIANE, ISABEL E MARILUCI 

 

 



EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                           
  
  ATIVIDADE:  

• BRINCANDO DE CONTAR HISTÓRIA 
        
Atividade para desenvolver a fala e a criatividade da criança. 

• Essa semana vamos aprender um jeito diferente de contar histórias, para esse momento 
especial convido você para participar dessa aventura junto com sua família e criar histórias 
divertidas a partir de objetos.  

 

Na nossa escola sempre tínhamos um momento especial em que nos reuníamos para ouvir 
muitas histórias. Agora é sua vez de relembrar com sua família de como era divertido esse 
momento que passávamos juntos só que de um jeito diferente, pois dessa vez quem vai criar 
uma história são vocês... 

                            ATIVIDADE: 

Para essa atividade vocês precisarão dos seguintes materiais: 

• Sacola plástica de mercado 

• Alguns objetos que vocês tenham em casa 
 

1. Pegue a sacola e dê uma volta pela sua casa recolhendo alguns objetos da preferência 
de vocês. Pegue quantos objetos quiser e coloque dentro da sacola. 
Sugestões de objetos para a brincadeira: 

• Ursinhos de pelúcia 

• Bonecos ou bonecas 

• Carrinhos 

• Escova de dente 

• Escova de cabelo 

• Toalha  

• Colher 
           Observação: Lembrem-se que os objetos que mencionei são apenas uma sugestão, 
pois você e sua família podem colocar o que quiserem na sacola. 

 
2. Agora que já colocaram os objetos na sacola convide quantas pessoas quiser para 

participar da brincadeira. 
 

3. Quando todos estiverem reunidos vocês devem decidir quem vai começar a história. 
 

4. A pessoa da família que você escolheu para começar a história vai tirar da sacola um 
objeto e vai ter que começar a contar uma história contendo o nome do objeto que ela 
pegou. 

Exemplo: Na sacola você pegou o urso, então precisa começar a contar uma história com o 
urso. Vocês podem fazer assim: Era uma vez um urso que vivia na floresta... (use a criatividade 
para inventar sua história). 

 
5. Depois que a primeira pessoa contou sua parte da história ela deve passar a sacola para 



outra que também deve sortear outro objeto e continuar a construir a história que o 
primeiro começou. 
Exemplo: A segunda pessoa pegou na sacola uma escova de dentes, então ela deverá 
continuar a criar a história e colocar nela o objeto que pegou. Vocês podem fazer assim: 
O urso que vivia naquela floresta gostava muito de comer, ele comia muito, mas não 
cuidava de seus dentes. Um belo dia amanheceu com dor de dente e a partir daquele dia 
decidiu limpar seus dentes com a escova de dentes... 
 

6. E assim vocês vão passando a sacola com os objetos e cada participante da brincadeira 
vai contar um pedacinho dela, lembrando que a história só vai terminar quando 
acabarem os objetos da sacola. A história pode ficar muito legal e engraçada se vocês 
usarem a criatividade. 

 
7. Depois que terminarem de criar a história vocês devem escolher um nome para ela e 

fazer um desenho bem legal para nos mostrar quando voltarmos para a escola. 
 

8. Também com a ajuda de sua família escreva com LETRAS MAIÚSCULAS uma lista de 
todos os objetos que vocês usaram para criar a história. 

 
  

 
 

BOA DIVERSÃO E BOM APRENDIZADO! 
 

 

 

 

 

 
 
 
  



EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: Jogo das Formas Geométricas e Cores - Parte I 
 

• Conhecer formas e cores e desenvolver sua fala. 

 

Aprender brincando é muito importante, por isso essa atividade vem para propiciar esse 
momento prazeroso, onde através do jogo a criança possa adquirir conhecimentos se 
divertindo. 

 
ATIVIDADE(S): 

As formas geométricas que vamos conhecer hoje são essas abaixo (mas se quiserem 
apresentar outras pras crianças, podem fazê-lo): 
 

• Quadrado  

• Retângulo  

• Triângulo 

• Círculo  

Materiais necessário para montar o jogo. 

• 1 Folha de sulfite, (dependendo do número de participantes será necessário mais de 

uma folha, pois cada jogador deverá ter sua cartela); 

• Lápis de cor, giz de cera ou canetinha, para desenhar as figuras geométricas; 

• 2 Rolinhos de papel higiênico, para fazer os dados; 

  
     COMO MONTAR 
 

1- Pegue uma folha de sulfite e ajude sua criança a dobrá-la ela em quatro partes iguais; 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Recorte, separando as partes. Se tiver uma tesoura sem ponta em casa, é importante 
deixar a criança recortar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2- Agora desenhe as formas geométricas quadrado, triângulo, retângulo e círculo como 

no modelo ou na disposição que você achar melhor. O importante é que cada cartela seja 

diferente da outra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Monte os dados como abaixo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Um Dado você desenhará as formas geométricas, quadrado, triângulo, círculo e 

retângulo deixando uma das faces em branco e a outra as quatro formas; 

 

 

 

 
 
 

 



 

5- No outro você irá pintar com as cores – vermelho, verde, amarelo e azul, deixando uma 

das faces do dado sem pintar e outra pintado com as quatro cores; 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

É muito bom aprender brincando!!! 

 
  



EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I  
                           
 ATIVIDADE: Jogo das Formas Geométricas e Cores - Parte II 
              

• Conhecer as formas geométricas- Quadrado, Triângulo, Retângulo e Círculo, reconhecer 
as cores- Azul, Amarelo, Vermelho e Verde e aprender brincando. 

 

Na outra atividade vocês confeccionaram o jogo, agora vamos aprender a brincar com ele. 

 

1- Preste bastante atenção nas formas e sua cor (não vale misturar): 
 

• Quadrado  

• Retângulo  

• Triângulo 

• Círculo  

2- COMO JOGAR 
 

• Cada participante fica com uma cartela; 

• Um de cada vez joga os dados; 

• De acordo com o que sair marcará na cartela (use para marcar feijão, bolinha de 

papel ou tampinha de garrafa); 

• Exemplo: Em um dado sai a figura–quadrado, no outro dado a cor amarelo, 

quem tiver um quadrado amarelo na sua cartela marca ele; 

• Quando no dado sair a face com as 4 cores a pessoa que jogou escolhe a cor; 

• Quando no dado sair a face com as quatros figuras, a pessoa que jogou escolhe 

qual será a figura que valerá; 

• Quando no dado sair a face em branco, ninguém marca nada; 

 

3- Agora faça um registro (desenho) bem lindo desse momento (jogo). 

É muito bom aprender brincando!! 

 


