
    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli e Priscila.  TURMA: B1-A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

  
 

LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/kTgtJISblFg  

Sítio do seu Lobato - Bob Zoom 

 

 

Atividade: Imitando os sons dos animais. 

 

Faixa etária: 1ano e 3 meses. 

 

Recursos: 

Celular, computador, tablet, chocalhos, garrafa pet, objetos diversos. 

 

Estratégia: 

Assistir ao vídeo, Sítio do seu Lobato - Bob Zoom 

 

O adulto junto com a criança irá cantar a música e imitar os sons dos animais 

que tem na letra da música.  

Para reproduzir os sons utilizar objetos que possa imitir sons, o adulto pode 

utilizar objetos diversos, ou mesmo utilizar o próprio corpo, com palmas etc. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Expressar sensações e sentimentos por meio das brincadeiras e cantigas , 

despertando a curiosidade da criança a produzir  sons com objetos diversos. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 02/03/2021 SEMANA: 01 

PROFESSOR: Jéssica, Neide, Shirlei e Silvana. TURMA: BI-B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

  
Atividade: 

Cuidando do meu amigo. 

 

Faixa etária: 1 ano e 6 meses. 

 

Recurso: 

Cobertor, fralda ou tolha, naninha, pelúcia, animal de estimação (caso a família 

possua e convive com a criança). 

 

Estratégia: 

O adulto separa um dos recursos acima, pode usar sua criatividade e criar com 

o cobertor um animal ou o próprio animal de estimação da família (gato, 

cachorro, tartaruga, pássaro, etc.),  

Em seguida o adulto irá demonstrar carinho pelo animal ou objeto que está 

representeando o animal, abraçando, acariciar e estimulando a criança a fazer o 

mesmo. 

Dialogando com a criança: que o animal gosta de carinho, não pode bater, ele 

nosso amigo. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar a confiança e segurança da criança em demonstrar afeto, 

amor e respeito ao próximo independente da espécie. 

 

 


