
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

VÍDEO EMOÇÕES 

 

Nessa semana vamos trabalhar os aspectos emocionais que passam 

diretamente pelas sensações das crianças, principalmente dos bebês que se encontram na 

fase de novas descobertas do mundo ao seu redor. Sendo assim, para hoje, vamos convidar 

toda a família a participar desse momento tão divertido. 

Em um local seguro e tranquilo assistam esse vídeo. Pode assistir pela TV ou pelo 

celular. 

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

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 12/04/2021 SEMANA: 6 

PROFESSORES: Adriana, Andrea, Antônia, Elisangela, Esmeralda, Iara, 
Janaina, Jéssica, Silvana, Silmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

https://youtu.be/pBCUkNuCrIM


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

A ROTINA DIÁRIA  

Toda família tem uma rotina diária.  Desde que acorda até  o deitar , o dia 

é cheio de tarefas. Com a pandemia e o isolamento social a rotina de 

muitas famílias  foram alteradas,  necessitando de ficar mais em casa e aumentando os 

cuidados  com a higienização  ( da casa, dos objetos, dos alimentos e principalmente das 

nossas mãos).O álcool  em gel passou a ser o protagonista dessa higienização,  pois ao sair 

e voltar para casa, é necessário a limpeza das mãos ,  principalmente nas crianças,  que 

colocam as mãos  sujas na boca, no nariz e nos olhos , correndo o risco de propagar diversas 

doenças,  inclusive o corona vírus. 

 A atividade proposta é assistir com a criança o vídeo (canção da rotina diária) e 

conversar sobre a rotina durante seu dia, desde que acorda até ir dormir novamente, 

ressaltando a alimentação, a higiene, a brincadeira, a atividade escolar, o soninho, o banho 

e principalmente a higienização das mãos, já que utilizam o tato para realizar quase todas 

as suas tarefas. Utilize o álcool em gel sempre que necessário, mas tome cuidado com olhos 

e principalmente com os acidentes domésticos. 

Link do vídeo: https://youtu.be/hyBeYF0NXQk 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 12/04/2021 SEMANA: 6 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elisângela, Elma, 
Fabiana, Larissa, Vanderlânia e Zeni 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

https://youtu.be/hyBeYF0NXQk

