
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Marcia Gonzaga Braga Oliveira TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMA: semana do desarmamento infantil. 

 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da independência e autonomia 

infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: Sarita. 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-

7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_8cae5cbd0ee44a57b35350b36be93920.pdf 

Autor: Dalila Jucá. 

2º Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, peças de montar...) em 

seguida solicite que à criança faça a contagem. 

3º Escrever o nome próprio. 

4º Leitura do alfabeto: Leia o alfabeto completo para a criança, e identifique as vogais. Segue um livro com as letras e 

imagens representativas. 

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

 

Para refletir: 

A paz mundial nunca deixará de ser uma pauta, assunto tratado em tempos atuais e o Dia do 

Desarmamento Infantil, 15 de abril, é mais uma das datas que apoiam o conceito. Criança não 

tem que estar com arma em punho, seja ela verdadeira ou não. Criança tem que ter em mãos 

livros, brinquedos, lápis, cadernos, coisas de criança. 

                   POEMA  

             Dia do desarmamento infantil: preserve as crianças 

    Criança não tem que estar com armas em punho, 

    Seja ela verdadeira ou não. Criança tem que ter em mãos 

     Livros, brinquedos, lápis, cadernos, coisas de crianças. 

 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_8cae5cbd0ee44a57b35350b36be93920.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_8cae5cbd0ee44a57b35350b36be93920.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU


Atividade: responsáveis: leiam o poema acima para sua criança, em seguida escreva-o no sulfite e solicite para a 

mesma identificar as vogais aí presentes. 

 

O objetivo desta atividade educativa é auxiliar, através do lúdico, as crianças em idade pré-escolar 

durante seu processo de alfabetização e ensinar as vogais de uma maneira rápida, prática e também 

divertida. Com esta atividade, os alunos aprendem a pronunciar e reconhecer as vogais. 

 

Como proposta de devolutiva pedimos que nos envie foto da atividade. 

 

Boa aula. 

 

 

 

 

 

 


