
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/03/2021 SEMANA: 2 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila. TURMA: B1-A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: o Eu, o Outro e o Nós 

 

LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/ktOY-MWVq6s 

Se eu fosse um peixinho. 

 

Atividade:                                                                                                     

Minha Identidade. 

Faixa etária: 1 ano e 3 meses 

Recursos:  Celular, álbum de família e Dvd. 

 

Estratégia:  

O adulto deverá selecionar fotos da família, que tenha a criança. A foto impressa 

ou no celular; em um local da casa tranquilo e confortável. 

O adulto irá mostrar as fotos para a criança, identificando falando seu nome, e 

outros familiares. Exemplo: 

Olha o papai, a mamãe, a titia, vovó, e... falando o nome dos membros da família  

Em seguida assistir o vídeo – “se eu fosse um peixinho”, com a criança, após 

cantar citando o nome da criança “se eu fosse um peixinho soubesse nadar, eu 

tirava a (nome) ... do fundo do mar”, pode cantar colocando o nome dos 

familiares. 

 

Curiosidade sobre está atividade: 

A proposta é trabalhar a imagem da criança, colaborando assim para formação 

da identidade e construção de sua história, reconhecendo-se como cidadão, 

aprendendo seu nome, identificando-se como membro da família, valorizando a 

si mesma através da auto imagem. 

https://youtu.be/ktOY-MWVq6s


    
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 08/03/21 SEMANA:  
Segunda 

PROFESSOR: Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana. TURMA: BI B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: o Eu, o Outro e o Nós. 

 
 LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/lJWJvxRPQuw 

O Patinho Feio | História completa - Desenho animado infantil com Os 

Amiguinhos 

 

 

Atividade: Bullying. O Patinho feio. 

 

Faixa etária: 1 ano e 6 meses. 

 

 

Recurso: 

Tv, celular, computador, tablet.  

 

 

Estratégia: 

Com adulto a criança irá assistir a história do “O Patinho feio”. 

Após ira conversa com a criança sobre a história, que o Patinho não era feio, 

mas é apenas diferente dos demais patinhos.  

 

E que todos somos amigos e temos de respeitar as suas diferenças, mesmo 

sendo diferente todos merecem respeito e carinho. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é fazer com a criança desenvolva o respeito ao próximo 

e saiba conviver com as diferenças, interagindo e demonstrando afeto.  

 

 

https://youtu.be/lJWJvxRPQuw

