
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETEBANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professor: FRANCELI, GEANE,MARINA,MIRIAN,RENILDA E 
ROSELI 

Data: 07/05/2021 Turma: BI-A 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimento. 
 

Tema: Semana da família. 

ATIVIDADE: Zumba 

Olá família! 

Vamos balançar o esqueleto?  Chame a criança para uma dança relaxante e de estimulação corporal, 

momento afetivo que sempre deixa marcas positivas na criança. Se tiver mais pessoas na família para 

participar, arrastem o sofá e soltem o som! 

Junto com as crianças, sigam as instruções do vídeo e aproveitem o momento! Gravem vídeos e tirem 
fotos. 

https://youtu.be/OQsU6pHxdrU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OQsU6pHxdrU


 
ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: Adriana, Andréia, Elva, Deise, Lucimar S., Lucimara B., Nalva, 
Orlanda, Sandra F., Tânia, Telma, Yolanda 

Data: 
07/05/2021 

Turma: B I 
B e C 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 
TEMA: Semana da Família 

 
ATIVIDADE: Mãe de todos os tipos – Contação de história. 

Olá família! 

Vamos falar um pouco sobre uma data muito especial, o dia das mães. Ele é comemorado no segundo 

domingo do mês de maio e fala de amor, carinho, apoio, confiança, sabedoria e tudo aquilo que as mamães 

transmitem aos seus filhos.  

O que transforma esse dia em uma data mais especial é saber que temos mães de todos os tipos: 

ruivas, loiras, negras, magrinhas, gordinhas, baixas, altas, mas também temos as mães de coração, que 

podem ser a avó, o a tia, o pai, a irmã, porque mãe é aquela que ocupa esse papel no coração e na vida da 

criança.  

Para aprendermos um pouco sobre as diferenças, convide a criança para assistir ao vídeo indicado e 

logo após assisti-lo, deem um abraço bem gostoso, fale o quanto se amam e tirem uma foto para enviar no 

grupo da sala! 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/1dqZD9gq3ys  

 

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do whatsapp. 

https://youtu.be/1dqZD9gq3ys

