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NOME DO ALUNO TURMA:  
 

Querida criança, 
Prezados pais,  
É com bastante alegria, coragem e responsabilidade que estamos 

gradativamente retomando nossa rotina de atividades escolares neste início do ano 
letivo de 2021.  

Neste primeiro momento, diante da pandemia de Covid-19 que ainda perdura no 
Brasil, as atividades serão retomadas na modalidade do ensino híbrido uma metodologia 
que combina atividades presenciais e remotas. As atividades remotas, como o próprio 
nome diz, são atividades que atendem um período onde por força de legislação ou de 
prevenção da vida temos o apoio das tecnologias ou de materiais impressos para 
aqueles que não têm acesso aos meios digitais. Para tanto, os estudantes serão 
alocados em escalas de revezamento previamente agendadas para atendimento 
presencial na unidade escolar e também vão realizar atividades remotas no período em 
que estiverem em casa. Tais atividades contemplam os conteúdos estabelecidos no 
Currículo Comum do Município de Bauru.  

O objetivo dessa metodologia de ensino é garantir o acesso à educação básica 
como direito preconizado legalmente, além de possibilitar a continuidade do processo 
de ensino e aprendizagem.  

Parceria, compreensão e incentivo são essenciais para que essa retomada se 
efetive da melhor maneira possível. O apoio familiar e a colaboração nas atividades são 
primordiais para o sucesso e o desenvolvimento de todos.  

Ao dar as boas vindas, expressamos nossos votos de saúde, solidariedade e 
respeito a todos os nossos alunos e suas famílias! Esperamos o mais rapidamente 
possível voltar às nossas atividades normais. 

Sintam-se todos acolhidos para o início do ano letivo de 2021.  
 

DICAS IMPORTANTES! 
 

• Organizar um espaço físico em casa para que a criança realize as 
atividades, dê preferência a um lugar arejado, tranquilo e claro;  

• Definir um horário destinado para a realização das atividades;  
• Distribuir as atividades escolares durante os dias da semana, para 

que a criança não fique sobrecarregada em apenas um dia.  
• Promova momentos de leitura e diálogo. Isso fortalece os vínculos e 

enriquece a aprendizagem;  
• Incentive sua criança durante a realização das atividades;  
• É importante que registrem os conteúdos na folha de atividades ou 

material que tiver disponível;  
• A concentração é importante, então, cuidado com ruídos e 

conversas; 



CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 
 

ÁREA: Ciências da Sociedade- EIXO: relação indivíduo-sociedade 
 

CONTEÚDO: 
 

• Identidade (Nome da criança, dos familiares e dos objetos). 
 

OBJETIVO: 
 

• Perceber-se como sujeito singular e social, nomear as pessoas da família e 
alguns objetos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para dar início a atividade, convide a criança 
para o momento, diga a ela que antes de brincar vamos ler um poema, mostre o nome 
do poema “Nome da gente”, e do autor Pedro Bandeira, quem o escreveu, e então 
faça a leitura: 
 

Nome da gente (Pedro Bandeira) 
 

Por que é que eu me chamo isso 
 

e não me chamo aquilo? 
 

Por que é que o jacaré 
 

não se chama crocodilo? 
 

Eu não gosto do meu nome, 
 

não fui eu quem escolheu. 
 

Eu não sei porque se metem 
 

com um nome que é só meu! 
 

O nenê que vai nascer 
 

vai chamar como o padrinho, 
 

vai chamar como o vovô, 
 

mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. 
 

Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. 
 

Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. 
 

Quando eu tiver um filho, não vou por nome nenhum. 
 

Quando ele for bem grande, ele que procure um! 
 

Vocês ainda tem a opção de assistir o vídeo com a poesia: 

https://youtu.be/TX3xIKxK-p8. Converse com a criança sobre o texto lido (ou vídeo) e 

depois explique que todas as pessoas têm nome, até as coisas têm nome. E como 

seria se não houvesse os nomes como poderíamos chamar as pessoas? Cada nome 

nos faz único e especial. Então pergunte qual é o nome dela, espere a criança 

responder, caso ela não consiga falar o nome corretamente vale ajudar, mas não se 

esqueça que esse é um momento de falar o nome correto sem apelidos. 

https://youtu.be/TX3xIKxK-p8


Pergunte ainda “Você gosta do seu nome?”, “Se você não tivesse esse nome qual 

outro nome gostaria de ter?”, “Você sabe quem escolheu esse nome pra você?”. Esse 

é um momento em que pode conversar como escolheram o nome da criança, mesmo 

que já tenham conversado sobre isso volte a essa história e neste momento poderá 

apresentar fotos de quando ela nasceu e dos primeiros anos de vida. Pergunte 

também “Qual é o nome da mamãe?”, “E do papai?”, “E o nome da vovó?” e assim 

por diante. É muito importante ressaltar que assim como a criança tem nome, a mãe, 

o pai, o avô, a avó, a tia, todas as coisas também tem um nome. 
 

REGISTRO: Poderá ser feito por fotos no momento da atividade e 

posteriormente compartilhados com a escola. 
 
 
 
 

 

Ciências da Natureza 
 
 

 

ÁREA: Ciências da Natureza - Eixo: Ser humano, saúde e qualidade de vida. 
 

CONTEÚDO: 
 

• Higiene pessoal 
 

OBJETIVO: 
 

• Compreender a importância dos cuidados com a saúde a partir 
da necessidade da higiene pessoal. 

 

Experimento: Dedo Mágico 
 

1. Materiais: um prato; água; detergente e orégano ou pimenta do reino.  
2. Procedimentos: Coloque o orégano e água no prato, formando uma mistura.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://tomatepipadagua.com.br/noticia/37/top-5-brincadeiras-com-agua-para-aproveitar-dias-quentes- 
 

a)  Coloque o dedo na água e observe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://tomatepipadagua.com.br/noticia/37/top-5-brincadeiras-com-agua-para-aproveitar-dias-quentes- 



 

 

b) Depois pingue detergente na ponta do dedo e coloque-o na mistura 

observando. O QUE ACONTECEU? Agora coloque detergente no dedo 

da criança e explique que ele limpa as coisas e que, por isso, é usado para 

lavar a louça. Peça que a criança novamente coloque o dedo na água que 

está com orégano e oriente para ela observar o que acontece.  
c) Pergunte: o que aconteceu? Incentive que ela tente explicar e, havendo 

necessidade, amplie o vocabulário apresentando palavras como “saiu”, 

“fugiu”, “afastou”. 
 
d) Nós, adultos, sabemos que esse afastamento ocorre porque a tensão 

superficial (união entre as moléculas) existente na água é muito forte, 
porém o detergente consegue quebrar essa união. Desta forma, o orégano 
se move para a região em que a tensão superficial da água é maior, ou 
seja, as bordas.  

e) Como explicar isso para as crianças? Uma sugestão é que explique 
falando que o orégano é como o Coronavírus e que o detergente é como 
o sabonete.  
Quando lavamos as mãos afastamos esse vírus e mais, “destruímos” ele, 
pois o sabonete mata o vírus. Portanto, lavar as mãos é uma das principais 
formas de acabarmos com o vírus em nossas mãos  

f) É hora de ensinar ou relembrar as crianças como lavar as mãos 

corretamente. Use as imagens abaixo para que a criança faça o passo-a-

passo orientada pelo adulto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://www.3tres3.com.br/artigos/voce-sabe-como-lavar-as-m%C3%A3os_245/ 

https://www.3tres3.com.br/artigos/voce-sabe-como-lavar-as-m%C3%A3os_245/

