
 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 13/ 04/2021 

terça-feira 

 

 

 

Semana: 06 
Professora: Fernanda Turma: jardim I A 

RECURSOS : Celular, tablet, notebook ou computador, lápis preto, lápis de colorir ou qualquer outro que a 
criança tenha em casa. 

 

 

Objetivos da atividade: 
- Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) 
com os quais convive. 

 
- Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

 

 

PORQUE EU ME CHAMO ASSIM? EU TENHO UM SOBRENOME? 

Para esse momento será preciso os pais/responsáveis conversarem com a criança a respeito do seu nascimento 

(criança), compartilhando com ela a origem de seu nome, sobrenome, como foi o nascimento e outras coisas que 

achar necessário. Pose-se falar também que todos temos uma história, e que embora muitos tenham os nomes 

iguais, cada um é diferente um do outro, pois cada um tem uma história. 

Depois desse diálogo, deixar a criança assistir o vídeo: “ A gente tem sobrenome” de Toquinho. 

Segue o link: https://youtu.be/oT5fhVXzKTs 

ATIVIDADE 

A proposta agora é realizar uma pesquisa sobre o nascimento, para depois compartilhar no grupo do watsapp. 

através relato oral ou escrito. Caso a família opte por fazer atividade por escrito, será anexado uma folha com as 

perguntas da pesquisa na folha de atividade. 

Sugestão: separar uma foto de quando a criança era bêbê e compartilhar no grupo. 
 

https://youtu.be/oT5fhVXzKTs


PESQUISA SOBRE O NASCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
 
 
 

MEU NOME COMPLETO: 

DIA/ ANO/ MÊS DO MEU NASCIMENTO: 

LOCAL MEU NASCIMENTO: 

ORIGEM DO MEU NASCIMENTO: 

SIGNIFICADO DO MEU NOME: 

BRINCADEIRA PREFERIDA QUANDO BEBÊ: 

MEU BRINQUEDO PREFERIDO QUANDO BEBÊ: 

ENGATINHEI E ANDEI COM: 

 
 

Sugestão: Converse com a criança sobre os itens da pesquisa, com certeza ela ficará muito feliz ao saber a história 

da vida dela. 

 

 
SE POSSÍVEL ENVIAR A PROFESORA A PESQUISA E A FOTO NO GRUPO watsapp. 



 


