
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO DATA:  1/03 SEMANA: segunda-feira  

PROFESSORES: Andreia,Cleia, Dulce, Edir, 
Bruna,  Debora, Stephaine,  Irene, Suzi, Vera, 
Caroline, Diana, Joyce e Rosana  

TURMA: BIA e BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro é o nós  
 

 

Atividade: vídeo Mundo Bita e os animais, foto da criança com seu animal de estimação  
 

Em um lugar aconchegante assistam juntamente com a criança o vídeo do Mundo Bita e os 
animais vão dando ênfase  nós animais que vai passando no vídeos (olha um gatinho, um 
cachorrinho e etc., se divirtam com a música. Logo após registre com um vídeo ou uma foto a 
criança com seu bichinho de estimação e envie no grupo. 
 
https://youtu.be/5TVsXxsFJps 
 

 

 

 

https://youtu.be/5TVsXxsFJps


 

TEMA: “PROGRAMA PROTEÇÃO, DIREITOS E BEM ESTAR ANIMAL.” 

 

ATIVIDADE: Contagem da história  

Nesta atividade vamos despertar na criança o prazer e interesse pela leitura; a 

criança irá reconhecer e memorizar as imagens que estarão no livro, usar sua 

imaginação para interpretar a história, desenvolver a linguagem, e também com 

o objetivo voltado em conhecer os cuidados com animais. 

 

Materiais necessários: precisaremos de um livro de literatura infantil que você 

tenha em casa, é preciso que a história seja sobre animais. Como por exemplo: 

animais domésticos, animais da fazenda; pois assim, as crianças poderão se 

familiarizar melhor.   

  
 

Como realizar a atividade: 

Escolha um livro de literatura infantil que você tenha em casa, de preferência 

que seja sobre histórias sobre animais pois, nesta semana vamos trabalhar 

com as crianças com o Tema sobre: “Programa proteção, direitos e bem estar 

animal”. Neste momento vamos despertar na criança o prazer e interesse pela 

leitura e o carinho, respeito pelos animais e seus cuidados. É muito importante 

que o livro fale sobre algum animalzinho que desperte a curiosidade e afeição 

da criança. Exemplos: animais domésticos, animais da fazenda; que assim elas 

poderão se familiarizar melhor.   

Em um lugar aconchegante e tranquilo da casa, fiquem sentados no chão com 

a criança e inicie a leitura, vá mostrado às figuras e direcione a criança a 

observar as imagens, contando aos poucos à história. Quando terminar ofereça 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO:   DATA: 01/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSORES: Cristina e Francisca  TURMA: Berçário IC 
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o livro para criança manusear e assim estimule-a para que conte a história 

outra vez do jeitinho dela.   

 

Como realizar a devolutiva dos alunos:  

Pedimos que os pais ou responsáveis registrem o momento que estiverem 

realizando a atividade com a criança, pode ser por meio de fotos, vídeos, um 

registro por escrito relatando como a criança realizou e desenvolveu a atividade 

e finalize nos enviando por meio do nosso Grupo do Berçário IC no Watts. 

 

Boa atividade! 

  

 

 


