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PROPOSTAS DA DISCIPLINA DE LIBRAS PARA AS CRIANÇAS DOS QUARTOS ANOS 

NO PERÍODO DE QUARENTENA 

SEGUNDA QUINZENA - 05/05/2020 

Prezadas Famílias, 

O mundo está vivendo tempos difíceis, que é o de garantir a preservação da vida. 

Momento que exige cuidado, perseverança e muita solidariedade. 

Durante este período, estamos sugerindo propostas de interações, na relação, entre 

família e escola, com o objetivo de tornar este momento mais leve, procurando minimizar esta 

fase tão delicada.  

Aqui vocês encontrarão propostas para serem realizadas pelas crianças e por toda 

família.  

 

Orientações Gerais para os Responsáveis: 

• A interação da sala de aula é fundamental para a aprendizagem das crianças, no 

entanto, nos encontramos em um momento adverso e por isso esse material tem o 

intuito de proporcionar as crianças momentos de interação familiar de forma lúdica. 

• Essas propostas não têm a intenção de substituir as aulas presenciais. 

• As propostas não são obrigatórias, nem necessitam ser entregues aos professores. 

• As sugestões foram elaboradas pelas professoras e professores de forma que as 

crianças pudessem manter o vínculo com a escola, por meio de momentos culturais e 

lúdicos. 

• As propostas serão disponibilizadas, incialmente, a cada quinze dias. 

• Algumas propostas podem necessitar do auxílio de um adulto, no entanto, o adulto 

responsável deve estimular a autonomia, dando dicas, mostrando exemplos de como 

a proposta pode ser realizada. 

• Os materiais sugestionados podem ser substituídos por qualquer outro disponível em 

casa. 
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Olá crianças, vamos continuar praticando libras? 

Vamos conhecer um pouco mais dos meses e estações? 

• Os vídeos que encaminho abaixo podem ser acessados por celular ou computador. 

• Ao acessar o link clique no PLAY, assista e pratique junto. 

 

O apresentador Heveraldo Ferreira ensina os sinais em Libras dos meses e estações 

do ano, nos mostra características dos 12 meses e das 4 estações, também cita algumas 

datas comemorativas do nosso calendário, aproveite as paisagens do Rio de Janeiro para 

viajar sem sair de casa. Lembre-se:  

➢ Quando o apresentador mostrar os sinais dos MESÊS e ESTAÇÕES repita junto, 

isso ajuda você a memorizar. 

Link para acessar: http://tvines.org.br/?p=4721 

Se for possível aproveite um momento cinema em família, assistam e pratiquem juntos. 

Abraço a todos! 

❖ Pratique Libras em casa! 
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