
 

 

 

 

Tema: Animais                                                           

                   A maioria das crianças amam seus animais. Sejam grandes ou pequenos, eles ensinam, 

divertem e são ótimos companheiros. 

Atividade: Imitando os Dinossauros 

OBJETIVO: Imitar as variações de entonação e gestos realizados 

pelos adultos ao ler historias e ao cantar. 

OLÁ FAMÍLIAS!!! 

Hoje vamos conhecer a história do Amigossauro. Chame a criança e juntos assistam o vídeo: 

Amigossauro – Na era dos Dinossauros. 

Link do vídeo: https://youtu.be/tvZQxAnMrX4 

Não conseguiu assistir o vídeo? 

O VÍDEO CONTA A SEGUINTE HISTÓRIA: 

“Na era dos dinossauros era tudo diferente. 

 Não tinha o Amigossauro pra cantar e brincar com a gente. 

Não tinha brincadeira, diversão nem gargalhada. 

Só tinha bicho zangado.  

Quem não gosta de dar risada.  

Agora com o Amigossauro já é tudo diferente. 

Tem muito cachorrinho, passarinho e tem gente. 

Tem muita brincadeira diversão e gargalhada. 

Tem Dim o Deco e a Dana que adoram dar risada. 

Agora com o Amigossauro já é tudo diferente. 

Raur, raur, raur, raur, raur, raur, raur. 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Franceli, Marina, Mirian, Roseli, Renilda, 

Geanne. 

Data: 22/03/2021 Turma: BI A 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

https://youtu.be/tvZQxAnMrX4


Tem t-rex igual ao Din que está sempre contente. 

Raur, raur, raur, raur, raur, raur, raur. 

Pescoçuda igual a Dana que é um pouco atrapalhada. 

E o Deco que voa alto e deixa a turma animada. 

Agora com o Amigossauro já é tudo diferente. 

Tem o Dim o Deco e a Dana 

Pra brincar com a gente. 

Em seguida convide a criança para brincar imitado a voz e os movimentos dos dinossauros. 

Voz: Raur, raur, raur... 

Andar e correr: Batendo bem forte com os pés no chão. 

Voar: Balançar os braços como se estivesse voando. 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou fotos. 
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Atividade: O Rato e o Leão 

 

 
 

ATIVIDADE: O RATO E O LEÃO. 

Olá família!!! 

Hoje assistiremos a história do leão, como estamos na semana de proteção dos animais, devemos 

desde pequenos ensinar as crianças a tratar todos os animais com carinho e cuidado.  

Clique no link: 

https://youtu.be/Fx_vZM0HiA8. 

Ao fim da história narrada pedimos aos pais que conversem com a criança sobre a história que 

conta como o leão foi preso. Pergunte a criança quem prendeu o leão? Explique que não devemos 

fazer maldade com os animais, cuidando do seu bem estar e para finalizar a atividade imite o rugido 

do leão. 

Contribuição de didática: Ao ouvir uma história apresentamos às crianças o universo da narrativa e 

isso, pode ser um poderoso instrumento para promover o gosto e hábito à leitura, a ampliação das 

experiências sociais, o desenvolvimento da imaginação, a capacidade de escutar e dar sequência 

lógica aos fatos, a ampliação do vocabulário. 

https://youtu.be/Fx_vZM0HiA8

