
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 5 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 05/04/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento, Imaginação 
 

 

1ª Atividade da semana- 05 de abril   

Atividade: Cabaninha da História  

Objetivo: Contar histórias para crianças desenvolve a imaginação, a criatividade, o gosto pela 
leitura e pela linguagem 

Site: barcelonasuperficies.com.br>blog 

 

Como fazer: Para realizar essa atividade você vai precisar de um lençol e um cobertor. Coloque 

o cobertor para forrar o chão, use o lençol para fazer a “cabaninha”. Depois de pronta sente-se 

com a criança dentro da cabaninha e conte a história “O coelho Joaquim “mostrando as imagens 

e apontando os personagens, após contar a história mostre novamente as imagens para criança 

perguntando por exemplo: onde está o coelhinho e os ovos de Páscoa. 

Assistam ao vídeo da história em: http://youtu.be\hgtCxkApqGo 
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ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 5 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Elizete, Eliana, Roseli 
e Vera. 

Data:05/04/2021 Turma: BI-B 

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

 

SEGUNDA-FEIRA: 05/04/2021 

 

Tema: Conscientizando para a Diferença (Autismo) 

 

Atividade: Cócegas 

Proporcionar que a criança desenvolva sua comunicação verbal e despertar a atenção 

compartilhada de cinco minutos ou mais, o olho no olho. 

 

Desenvolvimento: Após assistir o vídeo Autismo - Turma da Mônica, a responsável promoverá o 

contato físico e visual com seu filho (a) onde ela irá fazer cócegas na criança, incentivando que 

ele(a) olhe em seus olhos e peça para continuar. Nesta brincadeira poderão um fazer no outro, o 

objetivo da atividade é fazer com que a criança se divirta, mas também desenvolva sua 

comunicação verbal ao pedir mais cócegas, tudo de maneira livre e sem cobrança. 

Importante salientar que as cócegas devem ter moderação. Se você perceber que a criança não 

está se sentindo bem, pare imediatamente. 

Link do Vídeo Autismo - Turma da Mônica  https://youtu.be/0QvW_gYvD9Y 

 

Curiosidade: No dia 02/04 comemora-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno neurológico caracterizado por 

comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito 

e repetitivo.  

Quer saber mais sobre Autismo acesse este link:  

https://www.youtube.com/watch?v=rdtVDJI_a1o 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0QvW_gYvD9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rdtVDJI_a1o

