
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 1 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, 
Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa. 

 
Data: 01/03/2021 

Turma: 
BIIA e BIIB 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: programa proteção direitos e bem estar animal 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Qual o som dos animais? 

Em um lugar aconchegante coloque o vídeo sugerido abaixo para que as crianças possam 

conhecer alguns animais. Após assistirem ao vídeo proposto, tenha um diálogo com a criança 

para falar sobre os cuidados que devemos ter com os animais.  

Em seguida, relembre sobre os animais que viram no vídeo e peça que reproduzam o som de 

cada um deles ou até mesmo imitem o som de um animal e peça que a criança adivinhe qual é o 

animal através do seu som. Se tiverem algum animal de estimação compartilhe conosco 

momentos de convivência com o mesmo e seu nome. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FqQpClemt6A 

 

 

OBSERVAÇÃO: A importância de trabalhar os animais com as crianças: Os 

animais demonstram mais amor do que podemos imaginar, e todo esse afeto faz 

muito bem para os pequenos, que aprendem a respeitá-los e respeitar seu 

habitat. Ainda, as crianças começam a entender que possuem uma 

responsabilidade em relação à natureza, aprendendo a protegê-la. 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FqQpClemt6A


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 1 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, ELIZABETE, 
KELLY, LUIZA, ROSELY. ALINE, VANESSA, ANA 
CLAYDE, CASSIA, MARIA JOSE. 

 
Data: 01/03/2021 

Turma: 
BIIC e BIID 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: programa proteção direitos e bem estar animal 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O adulto convidará a criança para assistir ao vídeo da música “Seu Lobato”, após assistirem 

converse com a criança sobre os cuidados que devemos ter com os animais para que eles 

tenham uma vida mais saudável e protegida. Você pode explorar mais o assunto, perguntando 

qual animal do vídeo a criança conhece e o som que cada um faz. 

 

Segue o link para acessar o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY

