
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO DATA:  4/03 SEMANA: quinta -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: esconde, esconde (animais) 
 

Em um ambiente acolhedor separe um bichinho de pelúcia ou brinquedo com formato de 
animal, jogue um lençol por cima deste brinquedo  e pergunte para a criança (cadê o 
bichinho?) Puxe o lençol ou peça para a criança puxar e o adulto fala (achou!), fale e imite o 
som do animal que estiver embaixo do lençol, se tiver um animal de estimação  em casa pode 
brincar com ele. Registre esse momento com fotos ou um vídeo e coloque no grupo. 
 
https://youtu.be/E5iYkT_Nq3E 
 

 

 

https://youtu.be/E5iYkT_Nq3E


 

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

 

ATIVIDADE: Cineminha em casa: Cuidados com os animais de estimação 

Nesta atividade iremos desenvolver atenção, imaginação, memorização de 

imagens, interpretação da história. Vamos despertar e desenvolver na criança 

o respeito e o desejo de dar os devidos cuidados e proteção aos animais. 

 

Materiais necessários: Vamos precisar de um acesso à internet, de um 
celular, tablet ou computador para assistir o vídeo no Youtube da história da 
Turma da Monica sobre: Cuidados com os animais de estimação.  

 
 

Como realizar a atividade: 

Preparar um ambiente aconchegante e acolhedor para a criança e a família, 

para assistirem o vídeo “Cuidados com os animais de estimação” da Turma da 

Monica; ir assistindo e dialogando com a criança sobre os cuidados e proteção 

que devemos ter com os todos os animais. Vamos precisar novamente de um 

acesso a internet neste momento: um celular, um tablet ou computador para 

assistir o vídeo no Youtube sobre os cuidados com os animais. Segue no Link 

abaixo; 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=q7dC_DnY17E&t=74s 
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! 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO:   DATA: 04/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSORES: Cristina e Francisca  TURMA: Berçário IC 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU O OUTRO E O NÓS; 

 



 

 


