
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 4 

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

Data: 26/03/2021 Turma: BI A 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 
 
 

TEMA: Animais 
 
 

ATIVIDADE: Música e brincadeiras 
Objetivos da atividade: 

 
*Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais; 

*Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos. 
 

Olá famílias! 
 

Hoje iremos apresentar as nossas crianças um animalzinho muito fofo, a Foca! 
 

Para isso, usaremos um vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=-YuYhuF7oUw&ab_channel=elianac%C3%A9sar 
 

 
Em seguida, ofereça a criança uma bola e brinquem juntos, explorem as dificuldades propostas no 

vídeo. 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YuYhuF7oUw&ab_channel=elianac%C3%A9sar


 
ESCOLA MUNICIPAL Ir. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno: Semana 4 

Professor: Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S., Lucimara, 
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BIC 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

Atividade: Voa, Voa passarinho. 

 

 
Olá famílias!!! 

A história narrada fala sobre um passarinho que está doente e o menino cuidou dele dando amor 

e carinho, tão logo o passarinho melhorou voou, voou e voltou para seu lar que é a natureza. Mas 

sempre volta para matar a saudade de seu amigo dando seus beijinhos. 

Pediremos ao adulto com as crianças que separem um espaço da casa para assistir ao vídeo 

clique no link https://pin.it/6vvnVXd. 

Após assistir o vídeo, cante e dramatize com a história: Para que a criança perceba sua 

capacidade de enfrentar e resolver problemas demostrando imagem positiva de si, mesmo que 

amamos os animais devemos deixá-los no seu habitat natural. Após a história o adulto perguntará 

a criança de quem fala a história? Qual a reação das crianças durante a história? 

Contribuição didática: Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos, 

necessidades, expressar suas ideias e avançar no seu processo de construção de significados, 

enriquecendo sua capacidade, expressão. Proporcionar o desenvolvimento de sentimentos 

positivos em relação aos animais (respeito, proteção, valorização). 

https://pin.it/6vvnVXd

