
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/04/2021 SEMANA: 7 

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
 

Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
ROTINA DIÁRIA: 

• A criança escreverá o nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita 
do primeiro sobrenome); 

• Fará a leitura das letras do seu primeiro nome, no alfabeto; 

• Fará leitura dos numerais na ordem contrária. 

• História/vídeo: A Cinderela das Bonecas [Vovó Miloka]. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=7dh5Lx2_5pw 

 

Conversa inicial: comente com a criança que a história de hoje: A CINDERELA DAS BONECAS, 

todo mundo adora a vovó Neném, que sabe contar histórias como ninguém. E sabe fazer coisas 

ainda mais belas, como transformar bonecas em Cinderelas! E quem escreveu esta história foi a 

RUTH ROCHA, que também escreveu muitas outras que iremos conhecer no decorrer deste ano. 

Ela nasceu em São Paulo, filha do doutor Álvaro e da dona Esther, ouviu da mãe as primeiras 

histórias. Depois foi a vez de Vovô Ioiô incendiar a cabeça dela com os contos. 

ATIVIDADE 

Primeiramente escreva a frase abaixo, no caderno ou em uma folha. Depois leia a frase bem 

devagar para a criança. Em seguida, coloque um pequeno círculo abaixo de cada palavra da frase. 

Aponte com o dedo em cima do círculo e falando cada uma das palavras para a criança. Comente 

que cada círculo representa uma das palavras da frase. 

A   CINDERELA   DAS   BONECAS. 

                                                                                                

 

Novamente o responsável escreve a frase, fale para a criança que agora ela irá circular cada uma 
das palavras. Ela pode escolher lápis de cores diferentes para cada palavra. 
 

A   CINDERELA   DAS   BONECAS. 
 
Objetivos: valorizar o livro como fonte de entretenimento e conhecimento, estimular consciência 
dos sons da fala e favorecer a atenção à linguagem oral. 

https://www.youtube.com/watch?v=7dh5Lx2_5pw

