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 Nesta semana focaremos no Projeto animais de estimação.  

Sabemos que existem muitas famílias que gostam de ter animais em casa, porém devemos tomar 

bastante cuidado pois tem animais que são dóceis e outros um pouco mais agressivos.   

Há famílias que gostam de animais como: cachorro, gatos, passarinhos, periquitos, tartarugas e 

aquários com peixes, e as crianças gostam muito.  

Por esta razão, nossa atividade de hoje é saber quem tem animais de estimação, ou quem 

gostaria de ter.  

Peça para o papai ou a mamãe enviar uma foto sua com seu bichinho de estimação, ou imagens 

de animais que a criança gostaria de ter, e com ajuda de um adulto, conte-nos um pouco sobre 

seu bichinho.  

Qual nome você escolheu para ele?  

O que ele come?  

Onde eles gostam de dormir?  

Quais são os outros cuidados que a família tem com esse animalzinho?  

Quando a família resolve ter um animalzinho doméstico, a tarefa de cuidar não é só da mamãe, 

ou do papai, a criança deve ajudar também em todos os cuidados com o animalzinho.  

Registre com fotos e envie para as professoras queremos conhecer seu animalzinho de 

estimação. 
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Atividade 

Eu e meu bichinho  

Estratégia:   

 Deixar a criança tocar no animalzinho, perceber suas características, cor, tamanho, pelos 

curtos ou não, tudo isso pode ser explorado com a criança de maneira divertida, 

proporcionando a interação e verbalização. 

Após o momento com a animal de estimação, se possível tirar uma foto dele com a criança 

e nos enviar.  

Observação: aqueles que não possuírem animais de estimação poderão escolher um 

bicho de pelúcia (ou outro brinquedo de sua preferência).  

   

  

   

  

    


