
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/03/2021 SEMANA:  

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues  TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa. 

 
Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
Para que a criança possa realizar suas atividades com melhor desempenho, solicitamos que 
providenciem alfabeto e números móveis, que poderão ser confeccionados com materiais 
recicláveis. 
 

ROTINA DIÁRIA: 

• A criança fará a leitura das vogais no alfabeto; 

• Fará leitura dos numerais de 0 a 10; 

• Fará a escrita do nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita do 
primeiro sobrenome).  

 

ATIVIDADE 
Vamos Acampar! 
Improvise cabanas com lençóis ou cobertores amarrados em algum ponto de apoio (cadeiras, 
mesas e outros móveis), caso não tenha uma barraca. Em um acampamento de verdade, não tem 
fogão. Por isso, entre no clima da atividade e separe alguns lanchinhos fáceis, como frutas, 
bolachas, bolinhos e sucos. 
Faça com a criança pequenos insetos ou pegue os de brinquedos para colocar em torno de seu 
acampamento. Um passatempo favorito de vários campistas é cantar músicas muitas vezes 
cantadas em torno de uma fogueira. Sentem-se em um círculo em torno de uma fogueira falsa 
caseira feita com papel ou em torno de uma fogueira ao ar livre na hora de cantar; pode ser mais 
divertido se revezarem contando histórias inventadas ou outras histórias ou lendas, usando a luz 
de lanternas. Como recordação deste momento um familiar poderá gravar a criança contando a 
sua história. 

    

Objetivos: brincar, aprender, imaginar e desenvolver atenção e concentração ao compartilhar um 

espaço de expressão com crianças e adultos, por meio da brincadeira.  


