
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/03/2021 SEMANA: 2 

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues  TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS e ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 

têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. (EI03ET07) Relacionar números às suas 

respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 
 

Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
Para que a criança possa realizar suas atividades com melhor desempenho, solicitamos que 
providenciem alfabeto e números móveis, que poderão ser confeccionados com materiais 
recicláveis. 
ROTINA DIÁRIA: 

• A criança fará a leitura das vogais no alfabeto; 

• Fará leitura dos numerais de 0 a 10; 

• Fará a escrita do nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita do 
primeiro sobrenome). 

 

ATIVIDADE 
 

Primeiramente, assistam: Vermelhinha ou Vermelhona - Como falar de Bullying na escola? | 
Contação de histórias -Marina Bastos 
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=bFqC1pCmehE 
 

Comente com a criança que as maçãs da história representam o coração das pessoas, e quando 
maltratamos alguém usando palavras que ofendem, o coração fica machucado e quando usamos 
palavras de elogio o coração fica feliz! Deixe que ela perceba que existem atitudes e palavras que 
entristecem os corações das pessoas e que as atitudes positivas alegram os corações das pessoas.  
Agora, leia uma frase por vez, para a criança responder se esta frase deixa o coração machucado 
ou feliz. A criança desenhará um coração machucado para o que ofende, machuca quem ouve, e 
um coração para cada que deixa a pessoa feliz. No final peça para a criança contar quantos 
corações machucados ela desenhou e quantos corações felizes desenhou, colocando a resposta 
de cada.  

MUITO BEM! 
 

VOCÊ É MUITO LEGAL! 
 

NÃO GOSTO MAIS DE VOCÊ! 
  

NÃO QUERO BRINCAR COM VOCÊ! 
 

EU SABIA QUE VOCÊ IA CONSEGUIR! 
 

VOCÊ É MUITO CHATO! 
 

VOCÊ ESTÁ DE PARABÉNS! 
 
Objetivos: reconhecer que o quê falamos para o outro pode feri-lo ou alegrá-lo, e desenvolver noções de quantidades.  

https://www.youtube.com/watch?v=bFqC1pCmehE

