
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Franceli, Marina, Mirian, Roseli, Geanne Data: 15/03/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 
 

Tema: Animais 

Atividade: Vídeo “Nina Imagina – Bichinhos De Estimação” 

Recursos: 

- celular ou computador. 

 

Convide a criança para assistirem juntos ao vídeo descrito no link abaixo. No decorrer do vídeo, 

mostre para ela, os animais que aparecem, imite seus sons e peça para que ela faça o mesmo. 

Converse com ela sobre a importância de cuidar e proteger nossos bichinhos de estimação.  

Essa atividade permite que a criança comece a conhecer os sons de alguns animais, além de 

começar a entender a importância de um bichinho de estimação em nossas vidas.  

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tdp6dgnYtvY   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tdp6dgnYtvY


 
ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Adriana, Andréia, Elva, Lucimar S., Lucimara 
B., Nalva, Orlanda, Sandra F., Tânia, Yolanda 

Data: 15/03/2021 Turma: B I 
B e C 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMA: Respeito aos animais 
 

ATIVIDADE: Os bichinhos do jardim. 

      

 

 

 

 

 

 

Olá, família! 

  Vamos iniciar nossa semana falando com nossas crianças sobre os animais. 

Para realizar nossa atividade pedagógica, convide a criança para assistir ao vídeo "Os bichinhos no 

jardim": História que fala sobre amizade, companheirismo, afeto e respeito. Coisas que devemos 

ensinar as nossas crianças hoje em dia, pois são essenciais no convívio de todos. 

Caso tenha um jardim por perto, leve seu filho a explorar o local. 

Após assistir o vídeo, faça uma roda de conversa com a criança, fale sobre o vídeo, e faça 

perguntas referentes a ele, por exemplo: qual seu animal preferido? Qual som que ele costuma 

fazer? Em seguida, nos envie fotos ou vídeos desse momento seu, com a criança.  Dialogando as 

crianças desenvolvem a oralidade e aprendem a expressar-se com clareza, permita que a criança 

fale por si, é muito importante dar voz às crianças não terminando suas frases. 

Link do vídeo: https://youtu.be/sJy0z33K3jM  

 

TEMPO ESTIMADO: 20 minutos 

https://youtu.be/sJy0z33K3jM

