
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

HISTÓRIA: A BOCA DO SAPO- VARAL DE HISTÓRIAS. 

 

As primeiras formas de interação com o bebê são os movimentos do seu 

corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham 

sentido com a interpretação do outro. 

Escolha um lugar calmo, aconchegante. O adulto e a criança irão assistir a história “A 

Boca do Sapo” uma história divertida e diversos personagens.  

E não se esqueçam de registrar esse momento e nos enviar!!! 

                                

                              https://youtu.be/PecxHQb1qV0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 23/03/2021 SEMANA: 4 

PROFESSORES: Adriana, Andrea, Antônia, Elisangela, Esmeralda, Iara, 
Silvana, Silmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/PecxHQb1qV0


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 DINÂMICA DO ABRAÇO  

 Diante da pandemia, o isolamento social, fez com que o abraço fosse 

deixado um pouco de lado, para evitar a contaminação da doença, mas esse 

simples gesto é capaz de fortalecer vínculos entre as pessoas, gerar emoções 

e principalmente demonstrar afeto. O poder de um abraço é grande para as crianças que 

sentem confiança, proximidade e vínculo emocional com seus pais e/ou cuidadores. Ao 

sentir- se amado e seguro a criança passa a criar um autoconceito positivo de si mesmo. 

A atividade proposta é assistir com a criança o vídeo (Patati Patatá- Os sentidos), e deixá-la 

perceber a importância dos cinco sentidos, e em especial o tato e que através do abraço, ela 

possa expressar seus sentimentos, de afeto, carinho e amor, pois o abraço dos pais fortalece 

os laços, potencializa a união e a compreensão. Aproveite esse momento é deixe a criança 

abraçar os membros da família.  

 Registre com fotos esse momento de carinho e compartilhe no grupo do WhatsApp.     

                              Link do vídeo: https://youtu.be/NaTcJL2bMPs 
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