
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/05/2021 SEMANA: 9 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila. TURMA: 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

                                  

 

LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=PF1N6AUDSz0 

Família- Rita Rameh. 

Atividade: Quem cuida de mim. 

Recursos:  

Celular, computador, tablet, tv smart, papéis (kraft, cartolina), tecido (lençol, tnt), fita 

crepe ou durex, canetinha, giz de cera, lápis ou lápis de cor. 

Estratégia: 

O responsável irá assistir com a criança o vídeo, em seguida o adulto pega uma 

folha de papel grande ou um pedaço de tecido grande, que possa usar para 

colagem ou para desenhar; fixe em alguma parede da casa, separe algumas 

fotos das pessoas que cuidam da criança, papai, mamãe, vovó, titia, babá... 

Cole-as na folha ou no tecido na frente da criança e vai falando o nome dessas 

pessoas enfatizando que elas as amam e cuidam dela, com muito carinho. 

Observação : Caso não tenham fotos podem desenhar imagens representando 

as pessoas que cuidam da criança. 

 

Curiosidade sobre está atividade: 

Apresentar figuras de quem cuida da criança, é estimular o afeto dentro do 

ambiente da família, destacando o carinho, respeito e gratidão por quem assume 

esse papel. 

https://www.youtube.com/watch?v=PF1N6AUDSz0
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Atividade: Meu Espelho 

 

Recursos: Escova de cabelo, Escova de dente. 

 

Estratégia: Escolher um local da casa e brincar de espelho. O responsável 

ficando um de frente para o outro, ele determina quem será o espelho, todos os 

gestos que um fizer o outro deverá imitá-lo, exemplo: fazer movimento com as 

mãos, braços, cabeça, corpo pernas, pentear os cabelos, os dentes e outros que 

desejar. Caso a criança tenha dificuldade, o adulto poderá auxilia-lo nos 

movimentos. 

É importante que depois da realização da atividade, dar uma devolutiva se a 

criança conseguiu ou não realizar os movimentos, para que possamos ajudar no 

desenvolvimento da criança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A brincadeira proporciona conquistas no 

plano da coordenação e precisão dos movimentos, fazendo com que a criança 

adquire maior autoconfiança.  

 


