
 
 
 
 
 
 

ESCOLA Estância Delfis 
NOME DO ALUNO: DATA: 15/10/2020 SEMANA: 7 
PROFESSOR: Joice Garcia de Sousa e Renata da Silva 
Brandão 

TURMA: MINI MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O Eu, O Outro E O Nós”. / “Escuta, Fala, Pensamento E 
Imaginação” / “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações E Transformações”. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Respeitar regras 
básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. Resolver conflitos nas 
interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto. / Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e 
principais acontecimentos. Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, 
filmes ou peças teatrais assistidos etc. Criar e contar histórias oralmente, com base em 
imagens ou temas sugeridos. / Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado 
de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

 

 
                                                    SEMANA DA CRIANÇA 
                                                       SESSÃO CINEMA 

 
Quem não gosta de juntar a família para montar uma sessão pipoca e assistir a 

ótimos filmes? Esse momento tem tudo para ser divertido e deixar boas memórias 
em todos. Para tornar tudo ainda melhor, que tal conhecer boas ideias de filmes 

para crianças? 



Esses momentos em família são muito importantes para elas. Além disso, existem 
vários exemplos de histórias que não só divertem, mas também ensinam boas 

lições e ajudam no desenvolvimento do seu filho. 
Para aproveitar o melhor desse programa é importante escolher títulos adequados 

para cada idade. Nós podemos ajudar! Preparamos uma lista especial com incríveis 
filmes para crianças. E essas produções vão agradar à família inteira, porque 

também trazem risadas e ensinamentos interessantes para os adultos. 
 

SUGESTÕES DE FILMES E O QUE PODEMOS APRENDER ASSITINDO-OS; 
 

Toy Story 
Seu filho com certeza vai 
gostar de uma história 
contada por brinquedos. 
Nesse filme, os bonecos 
interagem uns com os 
outros e têm sua própria 
rotina. Apesar de a 
primeira animação ter 
sido lançada em 1995, a 
sequência Toy Story é 
completamente 
atemporal e agrada a 
várias gerações. 
O filme mais recente 
chegou aos cinemas em 
2019. Então, seu 
encontro de família tem 
tudo para ser 
maravilhoso com essa 
história. Na sessão 
pipoca, os pais vão 
poder relembrar a própria 
infância enquanto 
passam a tradição de Toy 
Story para os filhos. 
Além do momento 
divertido em família, esse 
filme ensina valores 
fundamentais para as 
crianças — por exemplo, 
o poder da amizade. 
Sem falar que os 
pequenos soltam a 
imaginação ao pensar na 
possibilidade de seus 
próprios brinquedos 
conversarem enquanto 
eles não estão por perto. 

WALL-E 
As dificuldades 
ambientais causadas 
pelo impacto da ação 
humana na natureza não 
são segredo para 
ninguém. Para contornar 
esse problema, 
precisamos reforçar cada 
vez mais com as 
crianças os valores 
sustentáveis e os 
cuidados necessários ao 
meio ambiente. 
Nada melhor do que 
fazer isso de maneira 
sensível e divertida, 
certo? WALL-E é um dos 
filmes para crianças 
ideais para seu momento 
em família com esse 
objetivo. A história se 
passa em uma época 
difícil: a Terra está cheia 
de lixo e completamente 
poluída com substâncias 
tóxicas. 
Por causa desse caos, 
os seres humanos 
tiveram que sair daqui e 
passam a viver em uma 
nave espacial, enquanto 
robôs ficaram 
responsáveis por fazer a 
limpeza do planeta. Essa 
é a missão vivida pelo 
robô WALL-E, que dá 
nome ao filme. 
 

Como Treinar o seu 
Dragão 

Como Treinar seu 
Dragão é uma história 
que nos mostra a 
importância de escutar e 
considerar o que as 
crianças dizem, pensam 
e sentem. Soluço é o 
nome do protagonista, 
um menino que vive em 
uma comunidade viking 
cuja principal atividade é 
matar dragões. 
Entretanto, ao longo da 
história, Soluço vai 
percebendo que esse 
não precisa ser o único 
destino para ele e sua 
família. O filme traz 
importantes lições sobre 
pensar diferente e 
aproveitar oportunidades 
diversas. 
Ele também nos faz 
pensar muito sobre as 
relações familiares e de 
amizade. Melhor ainda: 
Como Treinar seu 
Dragão é uma trilogia. 
Então, sua família pode 
se encontrar em várias 
sessões de cinema para 
explorar esse mundo 
maravilhoso da história. 
 
 
 

 
Ao final, fazer uma roda de conversa sobre os filmes. 
NÃO ESQUEÇA DE REGISTRAR E NOS ENVIAR A FOTO. 


