
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM II 
Nome do aluno:  Semana 1 
Professor: Data: ___/___/2021 Turma:  
Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O eu, o outro e o nós. 

 

SEJAM BEM VINDOS! Com intuito de promover atividades pedagógicas para que as crianças 
tenham uma rotina de estudos, foram elaboradas atividades que deverão ser realizadas com a 
presença de um responsável para que consigam desenvolvê-las, no entanto, procuramos 
atividades que consigam realizar com autonomia, necessitando apenas de leitura e breve 
explicação.  

Em relação aos materiais, não há necessidade de compra, mas que sejam utilizados os que 
dispuserem em casa, usando criatividade e reaproveitamento. 

É muito importante que após a aplicação das atividades os responsáveis enviem para os 
professores um breve relato de como foi o momento da atividade. Enquanto não voltar às aulas 
presenciais, os responsáveis serão nossos olhos e ouvidos. E para que possamos planejar as 
próximas semanas essas observações serão de extrema importância. 

 A criança se interessou? 
 A criança teve dificuldades? 
 A criança já sabia realizar essa atividade?  

 
 

SEGUNDA – FEIRA – 01 DE MARÇO DE 2021 

BOAS VINDAS!  

 Nesse primeiro dia gostaríamos de conhecer todos vocês. Com isso pedimos que os 
responsáveis nos enviem uma foto da criança no grupo do Whatsapp. 

 A primeira atividade irá trabalhar identidade, nome, esquema corporal, noção espacial e 
coordenação motora. 

 Pedir para a criança desenhar sua família e escrever seu nome se tiver dificuldade colocar 
somente a letra inicial (deixem que eles façam sozinhos), o desenho pode ser pintado com lápis de 
cor ou giz de cera após o término.  

 A atividade pode ser impressa ou não.  Segue exemplo: 

  



 
 

 

E.M. ENGENHEIRO CARLOS ROHM – UNIDADE II 

 

MEU NOME É 
_________________________________________ 

EU E MINHA FAMÍLIA SOMOS 
ASSIM... 

 


