
 

    
 

 

  

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/03/2021 SEMANA: 2 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

  
 
LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/ozFPgkMudbI 

A Cama não é Pula-Pula, Joãozinho. 

 

Atividade:   

Pode, não pode. 

 

Faixa etária:  1ano e 3 meses. 

 

Recurso: 

Celular, tablet, computador,  

Outros recursos que pode ser utilizado na atividade são locais e objetos dentro 

de casa. 

 

Estratégia: 

 

O adulto irá assistir o video com a criança interagindo fazendo movimentos  

gesticulando com os dedos o que pode e o que não pode. 

 Após leve a criança em frente da tomada e perguntar: 

Pode colocar o dedo? E o adulto faz o gesto não. 

Pode pular na cama? Pode ficar perto do fogão? 

 Explorar bem a casas e todo ambiente familiar para a criança tenha noção do 

que não pode fazer. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Não se limite a proibir as crianças de fazerem isto ou aquilo, deve procurar 

ensina-las e alertá-las para os riscos que certos atos envolvem. 

 

 

https://youtu.be/ozFPgkMudbI


 

    
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 11/03/2021 SEMANA: 2 

PROFESSOR: Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana. TURMA: B1-B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

  
 

LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/MHeVf0B7k28 

O Cravo brigou com Rosa  

 

Atividade:  Bullying. O Cravo brigou com a Rosa 

Faixa etária: 1 ano e 6 meses 

 

Recurso: 

TV, notebook ou celular 

 

Estratégia: 

O adulto ira assistir o vídeo com a criança, entre a família é importante refletir, 

que mesmo quando nos  amamos poderá haver desavenças, mas o importante 

é se entenderem e se perdoarem, pois precisamos sempre um do outro. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é se respeitar e através do diálogo, do afeto e dê uma 

explicação satisfatória e educativa, todos compreendam que o bullying não deve 

ser praticado. 

 

 

 

https://youtu.be/MHeVf0B7k28

