
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: Roseli, Geanne, Renilda, Marina, Mirian, Franceli. Data: 05/05/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Tansformações. 

TEMA: FAMÍLIA 
 

ATIVIDADE: CADÊ? ACHOU! 
 

Olá famílias! 
  
       A família tem um papel fundamental no desenvolvimento físico e emocional da criança, além de ser 
essencial para a construção de suas habilidades sociais, linguagem e identidade. 
       Após terem assistido ao vídeo: “DIA DA FAMÍLIA”, Música de Rita Rameh na atividade de segunda-feira 
propomos dois momentos: 
1º momento - Agora é hora de brincar com os membros da família. Pegue um tecido fino, coloque-o no 
rosto, em seguida pergunte para a criança cadê a mamãe? Tire-o e responda achou! Siga dessa forma com 
todos os outros participantes da atividade, inclusive a criança. 
2º momento - Com as crianças que já andam ou engatinham, peça para um membro da família se 
esconder em um cômodo da casa e peça para criança procurar, lembre-se que alguns obstáculos pelo 
caminho, estimulam a criança a explorar o ambiente. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilhe conosco esse momento, através de vídeo ou foto. 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS  

Nome do aluno:  Semana  
9 

Professor: Adriana, Andreia, Deise, Elva,  Lucimar S., Lucimara,  
Nalva, Orlanda, , Sandra, Tânia, Telma e Yolanda. 

Data: 09/05/2021 Turma: BIB e 
BIC 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimento. 
 

Tema: Semana das família. 

Atividade: Nossa família (Mundo Bita) 

 
Olá, famílias!! ! 

Esta atividade estimula o desenvolvimento de sentimentos como carinho, amor e respeito. Trabalhando a 

afetividade com as crianças. Prepare com a criança um ambiente confortável com almofadas ou 

travesseiros, coloque a criança no colo ou sentadinha ao seu lado e assistam juntos o vídeo Nossa família 

através do link: https://youtu.be/s48phnrkZ5w. 

 

Após assistirem ao vídeo com a criança reúna quem estiver presente para uma brincadeira em família. 

Pode ser uma brincadeira de esconder, um pega-pega, uma roda de músicas preferidas, uma brincadeira 

com bola. O importante é que a família esteja reunida.  

Lembrem-se, registre o momento e compartilhe conosco! 

 

 


