
 
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/03/2021 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/PFXJgqhz5RQ  

Canção dos animais  

 

Atividade:  

Teatro de sombra dos animais. 

 

Faixa etária: 0 a 1ano e 6 meses. 

  

Recursos: celular, computador, lanterna. 

 

Estratégia: 

Com auxílio do adulto a criança irá assistir o vídeo “Canção dos animais”. 

Observar como a criança se comporta diante dos sons e imagens dos animais, 

se reconhece os animais, reproduz os sons deles, etc. 

Em seguida em um ambiente com pouca luz, o adulto irá reproduzir a sombra de 

alguns animais, utilizando a lanterna do celular ou mesmo uma lanterna, na 

parede para tal reprodução facilita a visualização e deixar a criança se divertir 

com as imagens. 

 
 

Deixar a criança, explorar e observar a sombra que ela mesma reproduz. 

Observação não utilizar vela para evitar acidente com a criança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Estimulando a expressão corporal e a linguagem oral da criança. 

 

 

 

https://youtu.be/PFXJgqhz5RQ


 
 
 
    
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 05/03/2021 SEMANA: 01 

PROFESSOR: Jéssica, Neide, Shirlei e Silvana. TURMA: B1-B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
Atividade: 

Brincando com meu amigo. 

 

Faixa etária: 1 ano e 6 meses. 

 

Recurso: 

Bola, bolinha ou brinquedo do cachorro. 

 

Estratégia: 

 

O adulto irá separar objetos para brincar com a criança junto com animal, em um 

espaço amplo e seguro, deixando a criança jogar e interagir com animal tomando 

devidos cuidados para não se machucar. 

 

Se a família não tiver um animal de estimação, o adulto pode ter um momento 

prazerosa com a criança brinca de bola, jogando um para outro.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Desenvolve e estimula os movimentos corporais da criança e socialização com 

animal e adulto, atenção e concentração, respeito, esperar sua vez e 

compartilhar. 

 

 


