
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO DATA:  5/03 SEMANA: sexta-feira  

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

TURMA: BIA e BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação  

 
 

Atividade: leitura do Livro Tem bicho que gosta... 
 

Em um lugar aconchegante e acolhedor  os responsáveis juntamente com a criança irá mostrar 
o  vídeo do Livro Tem bicho que gosta…, logo após  mostre novamente as figuras do Livro 
escolha um ou dois animais para imitar o sons que ele faz, o jeito q ele anda, incentiva a 
criança a fazer junto com vc. Registre esse momento com uma foto ou vídeo e poste no grupo. 
Apreciem a leitura. 
 
https://youtu.be/ufKBpb62o70 
 

 

 

https://youtu.be/ufKBpb62o70


 

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

 

ATIVIDADE: Brincando de cuidar do meu bichinho 

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 bichinho de pelúcia da 
preferencia da criança. Se a criança tiver alergia pode ser um bichinho de outro 
material. 
 

 
 

Como realizar a atividade: 

Convide a criança para uma conversa em roda em um lugar aconchegante da 

casa. Com entusiasmo, comece falando sobre os animais e os cuidados que 

devemos ter com cada um deles. Peça que a criança escolha um bichinho de 

pelúcia que vocês já tenham em casa e faça de conta que este bichinho é de 

verdade; conversem sobre o bichinho de estimação de forma instigante e 

oriente a criança falar sobre as características do bichinho: como é chamado, o 

que gosta de comer, como gosta de brincar e quais carinhos gosta de receber. 

Faça de conta que irão fazer a higiene, dando banho e colocando o bichinho 

para descansar e dormir. Observe as reações da criança no momento que 

estão brincando, faça pequenos vídeos ou registre este momento com fotos. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO:   DATA: 05/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSORES: Cristina e Francisca  TURMA: Berçário IC 

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

 



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! 

  

 

 

 

 


