
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

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

PROFESSOR: ALEX E GILMARA TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES /  ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o 
depois e o entre em uma sequência. 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 

 
(Sexta-feira, 05 de março de 2021) 

Queridos responsáveis! 

Finalizaremos nossas aulas com a temática “Proteção, direitos e bem estar 

animal”. Nossa proposta de hoje iniciará com um vídeo sobre como devemos 

cuidar dos animais. Em seguida, sugerimos uma atividade de associação de 

imagens com os numerais correspondentes. 

1º MOMENTO 

Primeiramente assistiremos ao vídeo: “Os animais vou proteger – evangelizar é 

amar – sou criança”. Depois, faça as seguintes perguntas para a criança: 

● Qual é a mensagem transmitida pela letra da música? 

● Como podemos proteger os animais? 

● Como os animais devem ser tratados? 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1374gVD-DRk 

2º MOMENTO 

Agora, apresente as nove imagens de animais para a criança e explique que 

cada uma delas está escrito um numeral. Depois que a criança observar, cada 

uma das imagens, o responsável perguntará onde está determinado animal. A 

https://www.youtube.com/watch?v=1374gVD-DRk


criança deverá identificar o número correspondente e falar. Por exemplo: Em 

qual numeral aparece a imagem do peixe? A criança deverá responder o numeral 

correspondente ao animal citado. 

Imagens: 

1  

2    3  



4  5  

6  7  

 

8  9  

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 

vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela página 

do Facebook "Aprendendo em casa". 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara.   

 


