
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

HISTÓRIA: NOSSO FINAL FELIZ 

Vamos iniciar a semana com uma atividade muito apreciada pela 

criança: A contação de Histórias. Ao contar histórias você proporcionará para ela um grande 

exercício de imaginação. Estabeleça um diálogo prévio com a criança sobre o assunto lido. 

Logo após, em um local aconchegante, leia e apresente os personagens e as ilustrações do 

livro despertando a imaginação e a curiosidade das crianças. Repita a história se a criança 

pedir para contar novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sobep.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Nosso-Final-Feliz.pdf 

 

Observação: “NOSSO FINAL FELIZ” é um livro será anexado junto a esta atividade em pdf. É de site 

de domínio público. Texto da Enfermeira Doutora em Enfermagem,  Aline C Pintanel, pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Membro do Grupo de  Estudo e Pesquisa em Enfermagem e Saúde da Criança e 

Adolescente- GEPESCA. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA:01/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSORES:   Adriana, Andrea, Antônia, Elisangela, esmeralda, Iara,  
Silvana, Zilmara 

TURMA: Berçário 1 A  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação  

https://sobep.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Nosso-Final-Feliz.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

DANÇA DAS MÁSCARAS  

Estamos vivendo um momento único  em nossas vidas e o uso das máscaras é 

essencial para nossa saúde. Sabendo que o seu uso não  é recomendado para crianças 

pequenas, mas, que seus pais e demais pessoas devem usar, partimos da necessidade se 

explorar esse objeto tão importante durante essa pandemia. Essa atividade tem como 

objetivo explorar o uso das máscaras   e ensinar as crianças  a sua utilidade. 

Assistir com a criança vídeo e depois realizar uma dramatização, colocando a máscara 

em um boneco, ou mesmo pessoas da família, representando a necessidade do seu uso, já 

que as crianças são curiosas e gostam de retirar da face de seus pais. Durante a atividade 

conversar com a criança sobre o seu uso. 

Link do vídeo: https://youtu.be/k3Ny3KoY8IM 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA:01/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSORES:  Elma, Simone, Elizabete, Elaine, Fabiana, Vanderlânia e 
Zeni. 

TURMA: Berçário 1 B  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós  

https://youtu.be/k3Ny3KoY8IM

