
 
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

Segunda-feira 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: BII A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

  
 
Link da atividade: https//youtu.be/_lkzb03yDjl 

  

Atividade:  Contação da história: " A casa dos animais " 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

Recurso: Mídias audiovisuais.  

 

Estratégia: Num local confortável juntamente com algum adulto a criança irá 

assistir ao vídeo da história "A casa dos animais" acessando ao link 

https://youtu.be/_lkzbO3yDjI, e após este momento conversar sobre a temática 

da história abordando as características dos animais e suas moradias, 

conscientizando a respeito do cuidado e proteção dos mesmos.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: A contação de história estimula a 

curiosidade, o imaginário, à construção de ideias, expandindo conhecimentos e 

fazendo com que a criança vivencie situações que a proporcionam sentir 

alegria, tristeza, medo, e as personagens dessas histórias, muitas vezes 

servem de exemplo para as crianças, ajudando a resolver conflitos e criando 

novas expectativas.  
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ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mírian e 
Valdenice.  

TURMA: BII B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  

  
LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/5TVsXxsFJps 

Mundo Bita - De Estimação 

 

Atividade: Conhecendo os animais de estimação e a minha família. 

 

Faixa etária: 2 anos.  

 

Recurso: 

Celular, computador ou televisão. 

 

Estratégia: 

O adulto irá assistir o vídeo com a criança do Mundo Bita – De estimação. 

 Pedir para que outros moradores da casa possam participar desse momento 

de conversa com a criança. 

Podendo fazer algumas perguntas para criança dos moradores da casa. 

Exemplo: Quem cuida da criança? É a avô, a titia ou o papai? A criança tem 

irmãos? Qual o nome deles? Na residência tem animais domésticos? Quais os 

tipos de animais? Quantos animais? Qual o nome do animal que está mais 

próximo da criança?   

Momento de interação de todos da família e moradores da casa. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é dialogar com a criança para que ela perceba que os 

animais domésticos fazem parte da família. Desenvolvendo a consciência 

cidadã, incentivando a criação de vínculos sociais fortes e baseados no 

respeito.  Essa atividade estimula a imaginação, oralidade.  
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA 01/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSORA: Benilda, Eliane, Kátia e Marisa. TURMA: Bll C 

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

  
   
 LINK DA ATIVIDADE:  

https://youtu.be/U_bmYMfiRN0 

Cuidados com os animais /Cleo Brincante. 

 

Atividade:  

Aprendendo a cuidar do nosso amiguinho "cãozinho”. 

 

Faixa etária: 2 anos. 

  

Recurso: Celular, tablet, computador, almofadas, sofá. 

 

Estratégia: 

O adulto irá assistir o vídeo com a criança num ambiente agradável, na cama, 

no sofá ou com almofadas no chão, local calmo. 

Após assistirem conversar sobre o vídeo, os cuidados, o zelo pelos animais, o 

cãozinho ou gatinho se tiver em casa, ou daqueles que estão na rua, que foram 

abandonados.  

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar o conceito de cuidados que devemos ter com os animais 

domésticos (cachorro ou gato), assim como garantir a proteção e o bem estar 

do animal.  
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