
 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Semana 

Professor: Roseli, Mariza, Regiane, Maria, Erika e Vera Data: 19/04/2021 Turma: 7 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos;  

 

Olá Famílias! 

 Bom dia!  

Esperamos que estejam todos bem! 

A leitura na educação infantil é muito importante para o desenvolvimento das crianças em 

vários aspectos. Por si só, esse hábito aumenta a imaginação, desenvolve a capacidade criativa, 

promove melhorias na habilidade linguística, trabalha as emoções das crianças e as ajuda a 

aprimorar suas habilidades comunicativas.   

O contato com os livros, o ato de sentir o cheiro, as texturas e interagir com as histórias 

auxilia no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças. 

Por isso, é necessário que a criança se familiarize com os livros desde o seu primeiro ano de 

vida. Não apenas na escola, mas também em casa. 

A proposta para esta semana, a criança irá confeccionar um livro contando um pouco 

sobre si, cada dia realizaram uma atividade, fazendo assim gradativamente as páginas do livro.  

 

SEGUNDA- FEIRA 

1. Etapa  

Vamos iniciar assistindo ao vídeo: “Eu sou assim e vou te mostrar”  



 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/Rr06WCVgUKA  

Ao finalizar o vídeo, pergunte a criança o que ela achou da história. Converse sobre as 

características do personagem da história, fazendo comparação com as características da 

criança. 

 Agora, assim como a autora HEINZ, escreveu aquele livro, a criança também pode fazer um livro 

contando um pouco de sua história, com a ajuda do adulto, cada dia irá produzir uma página, com 

uma atividade diferente. 

2. Etapa 

Para iniciar, vamos começar pela capa, em uma folha de sulfite, peça para criança fazer um 

desenho, de algo que ela gosta muito de fazer. Pode utilizar canetinha, lápis de cor, o material 

disponível em casa.  

Quando terminar, o adulto vai escrever o título que será decidido com ajuda da criança (uma 

sugestão seria o nome da criança). Coloque também o nome do autor, explique para criança que 

o autor é a pessoa que escreveu a história do livro, neste caso será o nome da criança. 

3. Etapa 

Primeira página do livro.  

https://www.youtube.com/embed/Rr06WCVgUKA?feature=oembed
https://youtu.be/Rr06WCVgUKA


 
Adulto irá escrever na parte superior da folha de sulfite:  

MEU NOME É...  

Com uma caneta escreva o nome da criança: 

 

Com o cotonete ela irá pintar as letras do seu nome, dessa maneira: 

 

 

Boa Atividade!!!!  


