
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO DATA:  2/03 SEMANA: terça -feira  

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

TURMA: BIA e BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: EI01CG03: Corpo, gesto e movimento  

 

 

Atividade: Sombras de animais com as mãos  

Para esta brincadeira a família junto com a Criança  precisarão  organizar um ambiente escuro 
e da luz de uma lanterna ( pode ser a do celular) e uma parede,  brincar de explorar suas 
habilidades com as mãos , e aprender a fazer sombras de animais com elas. Pode cantar 
diversas músicas relacionadas aos animais. Registre esse momento com fotos e ou vídeos. 
Divirtam se família. 

https://youtu.be/nN1TiqeFyPE 

 

 

 

https://youtu.be/nN1TiqeFyPE


 

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

 

ATIVIDADE: Imitando o som dos animais 

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

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

imaginação para interpretar a história, desenvolver a linguagem, desenvolver 

várias habilidades de movimento e também conhecer os cuidados com 

animais. 

 

Materiais necessários: Vamos precisar de um acesso à internet, de um 

celular, tablet ou computador para assistir o vídeo no Youtube do Sitio do Seu 

Lobato. 

  
 

Como realizar a atividade: 

Em um lugar apropriado da casa, sentar-se com a criança no chão em formato 
de uma roda. Vamos precisar de um acesso neste momento de um celular, 
tablet ou computador para assistir o vídeo no Youtube Primeiro explicar para 
criança que vocês iram imitar os sons dos animais do sitio do Seu Lobato, 
quando estiverem assistindo e cantando a música conforme está no vídeo que 
irei enviar no link abaixo. Com o acompanhamento do adulto, a criança irá 
cantar imitando os sons dos animais que aparecem no vídeo, e poderá dançar, 
se movimentar e assim desenvolver várias habilidades de movimento, fala e 
imaginação; sempre imitando os animais, conforme o vídeo do Seu Lobato da 
Galinha Pintadinha.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3r4cadv1Cmw 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO:   DATA: 02/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSORES: Cristina e Francisca  TURMA: Berçário IC 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF05) Imitar as variações de entonação 

e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.  



 

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! 

  

 

 


