
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 

 

Às famílias de nossos alunos. 

 

 Pra começar, não podemos deixar de agradecer o empenho de todos vocês na realização das 

atividades com as crianças em casa. Apesar de não ser tarefa fácil, estamos todos nos adequando e 

procurando novas estratégias para que nossos alunos percam o mínimo possível do conteúdo do ano 

letivo. E nada disso seria possível se vocês, famílias, não topassem essa parceria, e não 

compreendessem a importância de manter o aluno conectado aos seus estudos. Após 12 semanas 

enviando atividades para casa, chegou o momento da nossa revisão. Essa é uma prática comum na 

escola, pois permite duas ações muito importantes: a primeira é dar oportunidade para que, aquele 

aluno que não fez a atividade, possa fazer. A segunda é, para aquele que já fez, poder ver novamente 

e fixar melhor o conteúdo. O momento de revisão não é apenas falar tudo de novo, mas usar novos 

materiais, novas maneiras de apresentar o conteúdo, e dar a chance de que todos possam absorver 

aquela aula. Faremos nossa revisão de duas em duas semanas, por isso vocês podem achar que 

estamos enviando mais atividades, mas não é isso, a cada semana as crianças estarão fazendo 

revisão de 2 semanas anteriores. Grifado em vermelho estará a semana que está sendo revisada, a 

atividade para correção e a atividade nova. Contaremos também, eventualmente, com áudios de 

explicação dos professores enviados nos grupos de Whatsapp, fiquem atentos.  

          Então, por exemplo, nesta semana de 13 de Julho as crianças farão a revisão das semanas 1 e 

2, ou seja, as semanas de 30 de Março e de 06 de Abril. Na semana seguinte eles farão a revisão das 

semanas 3 e 4, e assim por diante.  

 Continuamos à disposição nos grupos de cada ano ciclo no WhatsApp para que vocês tirem 

dúvidas caso apareçam (94727-1065). 

 Desejamos boas atividades aos nossos alunos, saúde à todos, e ficamos na torcida para que 

estejamos juntos novamente na escola o mais breve possível, com toda segurança necessária.  

                                                                                                                   Com carinho, equipe Marieta. 

 

 



CORREÇÃO SEMANA 1 (30 de Março) MATEMÁTICA: 

  

Inicialmente na atividade pedimos que escrevessem o nome próprio: 

 

 

 

O SAPO BOCARRÃO ESTAVA COM MUITA FOME E COMEU 6 MOSCAS. 

CONTINUOU PASSEANDO E ENCONTROU MAIS 7 MOSCAS. 

COMEU TODAS ELAS!  

QUANTAS MOSCAS ELE COMEU? O SAPO BOCARRÃO COMEU 13 MOSCAS 

 

ORIENTAÇÃO: A CRIANÇA USA A ESTRATÉGIA QUE QUISER PARA CHEGAR AO                    

RESULTADO. ALGUMAS CONTAM CADA MOSCA. OUTRAS JUNTAM OS NÚMEROS DAS 

QUANTIDADES, CONTAM NOS DEDOS. ALGUMAS CRIANÇAS REGISTRARAM SOZINHAS O NÚMERO 

TOTAL DE MOSCAS NO QUADRADO, OUTRAS PODEM TER PEDIDO AJUDA. O IMPORTANTE FOI 

ENCONTRAREM O RESULTADO POR MEIO DAS DIVERSAS FORMAS DE CONTAGEM.  

6 + 7 = 13 

QUANTAS MOSCAS RESTARAM? 

ERAM 13 MOSCAS. 

O SAPO BOCARRÃO COMEU 13 MOSCAS. 

RESTARAM: NENHUMA MOSCA. 13 -13 = 0 

 



ATIVIDADE NOVA DA SEMANA 

AGORA VAMOS FAZER A SOMA DOS ANÉIS?  

 

 

CORREÇÃO SEMANA 2 (06 de Abril) PORTUGUÊS: 

 

NA ATIVIDADE ANTERIOR RELEMBRAMOS A HISTÓRIA CHAPEUZINHO VERMELHO. 

RECONTAR HISTÓRIA É UMA ATIVIDADE QUE FAZEMOS COM FREQUENCIA EM NOSSAS AULAS, 

ASSIM VAMOS DESENVOLVENDO NOSSA CAPACIDADE DE ORGANIZAR NOSSOS PENSAMENTOS E 

AUMENTAR NOSSO REPERTÓRIO, RECONHECENDO  E IDENTIFICANDO OS PERSONAGENS.  

 EM SEU CADERNO, COPIE E RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO: 

 

https://www.historiaparadormir.com.br/chapeuzinho-vermelho/ 

 

1) QUAL O PERSONAGEM PRINCIPAL DA HISTÓRIA? 

RESPOSTA: CHAPEUZINHO VERMELHO. 

 

2) QUEM PEDE PARA CHAPEUZINHO QUE VISITE A VOVÓ? 

RESPOSTA: A MAMÃE DE CHAPEUZINHO VERMELHO. 

 

3) QUEM CHAPEUZINHO VERMELHO ENCONTROU NA FLORESTA? 

RESPOSTA: O LOBO MAL. 

https://www.historiaparadormir.com.br/chapeuzinho-vermelho/


 

4) QUEM CHEGA PRIMEIRO A CASA DA VOVÓ? 

RESPOSTA: O LOBO MAL. 

 

5) QUEM SALVA A CHAPEUZINHO? 

RESPOSTA: O CAÇADOR. 

 

6) ESCREVA O NOME DE TODOS OS PERSONAGENS DA HISTÓRIA, QUE VOCÊ LEMBRAR, EM 

ORDEM ALFABÉTICA. 

RESPOSTA: 

CAÇADOR 

CHAPEUZINHO VERMELHO 

LOBO MAL 

MAMÃE 

VOVÓ 

 

PARA RELEMBRAR 

NA ORDEM ALFABÉTICA, AS PALAVRAS SEGUEM ORDEM DAS LETRAS DO ALFABETO. PALAVRAS 

INICIADAS COM A APARECEM ANTES DO B, E ASSIM POR DIANTE. 

SE PRECISAR CONSULTE O ALFABETO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mestredosaber.com.br/wp-content/uploads/8-atividades-alfabeto-educacao-infantil.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mestredosaber.com.br/wp-content/uploads/8-atividades-alfabeto-educacao-infantil.jpg


ATIVIDADE NOVA DA SEMANA: 

 

           

AGORA QUE JÁ FIZEMOS A CORREÇÃO DOS 

EXERCÍCIOS E RELEMBRAMOS O QUE É ORDEM 

ALFABÉTICA, RESPONDA EM SEU CADERNO: 

QUE TAL AJUDAR A MÃE DE CHAPEUZINHO? 

A MAMÃE DE CHAPEUZINHO VERMELHO IRÁ 

FAZER UM ALMOÇO PARA VOVOZINHA, VAI AO 

MERCADO E PEDIU PARA QUE VOCÊ COLOQUE 

A LISTA DELA EM ORDEM ALFABÉTICA. VOCÊ 

PODE AJUDAR?  

ESCREVA A LISTA EM SEU CADERNO, VEJA A 

LISTA ABAIXO: 

 

LISTA 

SAL 

 ARROZ 

MACARRÃO 

TOMATE 

CEBOLA 

FEIJÃO 

COUVE 

PÃO 

BATATA 

CARNE 

 

 

CORREÇÃO E ATIVIDADE NOVA: ARTE 

 

Olá queridos alunos, vamos aqui rever alguns pontos e produzir um pouco mais, colocando em 

práticas as habilidades aprendidas nesta atividade de expressão artística, de criação e de aproveitar o que 

temos em casa para fazer arte. Se você conseguiu realizar a atividade sem nenhuma dificuldade parabéns. 

Desta forma você terá a oportunidade de criar uma outra composição utilizando os materiais e temas de sua 

preferência e disponibilidade. Deixe a sua imaginação fluir e crie bastante. 

Agora se você teve alguma dificuldade para realizar a atividade esta é a hora de tentar realizá-la. As 

imagens abaixo foram feitas com materiais bem peculiares como você pode observar: frutas, legumes, flores, 

macarrão, molho, etc. A proposta é que você se inspire nessas obras e faça uma produção sua utilizando os 



materiais que você tem em casa, não precisa ser alimentos, pode ser com algo que você tenha e que tenha 

algum significado pra você como por exemplo: brinquedos, cards, bolinhas de gude, lacinhos de cabelo, 

carrinhos, etc. essas são algumas possibilidades para que você possa realizar a atividade de uma forma 

divertida e prazerosa. Uma outra ideia também que ficará bacana é pegar uma foto sua, ou uma imagem de 

uma pessoa na revista ou jornal e ir preenchendo com esses objetos. Também conseguirá um ótimo 

resultado. Espero ter ajudado.  

Imagens para observação. 

                            

 

Legenda: VERTUMNUS, DE GIUSEPPE ARCIMBOLDO.ÓLEO SOBRE PAINEL, 70CM x 58CM. 1590-1591. CASTELO SKOKLOSTER, 

ESTOCOLMO,SUECIA. 

Legenda: MEDUSA MARINARA, DE VIK MUNIZ. TECNICA MISTA, 30CM X 30CM. 1999. INSTITUTO DE ARTE DE CHICAGO, ESTADOS 

UNIDOS. 

 

 

REVISÃO E ATIVIDADE NOVA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

      Na unidade escolar você participou de algumas cantigas de rodas, agora você poderá em casa agregar 

mais alguns movimentos que fazíamos durante esta atividade na escola. A brincadeira de roda reequilibra as 

emoções do ser humano, cria laços afetivos, contribui para a socialização e a interação da criança. 

 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/ Acesso 09/07/2020 

https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/


     Nessa revisão de nossa primeira atividade remota vou propor um desafio, que vocês (alunos) chamem 

todos da sua casa e aproveitem este momento para deixar fluir as danças circulares em seus ritmos, espaços  

e gestos. O desafio é o seguinte apresentar as letras destas três cantigas de rodas que já praticamos na 

escola para  todos da sua família. Vocês terão liberdade para cantar, dançar e neste momento podem 

agregar até novos movimentos e gestos; agora ficou fácil demais! Executar o que a música pede. Não 

esqueça nem um trechinho! Assim mantemos o equilíbrio corpo e mente!  

 

 

Borboletinha 

 

Borboletinha tá na cozinha 

Fazendo chocolate 

Para a madrinha 

 

Poti, poti 

Perna de pau 

Olho de vidro 

E nariz de pica-pau pau pau 

 

 

 

 

 

 

 

Marcha Soldado 

 

Marcha Soldado 

Cabeça de Papel, 

Se não marchar direito 

Vai preso pro quartel 

 

O quartel pegou fogo 

A polícia deu sinal 

Acuda acuda acuda 

A bandeira nacional 

 

 

O Jipe do Padre 

 

O jipe do padre fez um furo 

no pneu; 

 

O jipe do padre fez um furo 

no pneu; 

 

O jipe do padre fez um furo 

no pneu; 

 

Colemos com chiclete. 

Dica do Professor: Para facilitar a assimilação desta atividade, sugiro que os alunos assistam a este vídeo 

que pode ser baixado da internet cujo endereço eletrônico se encontra aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=V8JU4Q7hKe8 Acesso 09/07/2020 

 

Logo após esta atividade registrem no caderno através de um desenho como foi a participação de 

todos nesta brincadeira de roda. 

BOA ATIVIDADE! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8JU4Q7hKe8

