
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: UMA EMÍLIA NA PONTA DOS DEDOS 

 Converse com a criança relembrando a personagem Emília 

presente nas atividades anteriores. Após, apresente os materiais que serão utilizados para 

a confecção da boneca. Organize o espaço que será realizado a atividade. 

• 01 rolinho de papel higiênico (a 
parte dentro, feita de papelão);  

• Cola;  

•  Jornal;  

• Retalhos de tecidos; 

•  Tintas coloridas.
 

 Use esses materiais para construir de forma livre um fantoche da Emília, sempre 

deixando a criança ajudar, passando a cola com os dedinhos, colocando retalhos. Aproveite 

para recontar a história da atividade passada. Com certeza será uma atividade bem 

divertida!!! 

Deixamos o link abaixo mostrando como fazer, caso precise. 

Link: https://youtu.be/L9kzM42o470 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 22/04/2021 SEMANA: 7 

PROFESSORES:  Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Jéssica, 
Silvana, Zilmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos 

https://youtu.be/L9kzM42o470


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 GATO XADREZ 

  Os bebês aprendem a linguagem, a representação e o 
pensamento simbólico quando são imersos em situações que provocam sua 

imaginação. As histórias lidas ou contadas favorecem essas aprendizagens quando 
acompanhadas com livros, aprendem ainda mais. 
 A proposta é a leitura do livro “GATO XADREZ”, onde o adulto escolherá um lugar 
bem tranquilo para contar a história, deixando a criança ver todas as figuras. Para tornar 
mais envolvente poderá fazer diferentes tons de vozes, imitações e mímicas e isso fará que 
a criança trabalhe suas emoções e sua imaginação.  
 Depois que contar a história recortará algumas caixas de papelão em retângulos e 
desenhará os gatos que aparecerão na história, ou poderá fazer dobradura dos gatos e colar 
no papelão. Depois deixará a criança colorir com as cores dos gatos na história, porém 
sempre com auxílio. Após ter terminado de confeccionar os gatos verificará as cores com a 
criança e em outro momento recontará a história com os gatinhos que ela fez.  Vai ser uma 
festa! 
 Boa atividade! Não se esqueça de enviar as fotos ou vídeo como devolutiva da 
atividade 
 
Dobradura cabeça gato                                                                         Modelo do gato 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

Livro:https://drive.google.com/file/d/1nnYT7YvzKzkbX7D8I1tszPLSfl5482SD/view?usp=sharing 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 22/04/2021 SEMANA: 7 

PROFESSORES: Elaine, Elma, Elisângela, Elizabete, Fabiana, Larissa, 
Simone, Vanderlânia e Zeni. 

TURMA: B1B 

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

https://drive.google.com/file/d/1nnYT7YvzKzkbX7D8I1tszPLSfl5482SD/view?usp=sharing

