
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 19/04/2021 SEMANA: 7 

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

Zilmara. 
TURMA: B1A 

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

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

       ATIVIDADE: VÍDEO - SÍTIO DO PICA PAU AMARELO 

Nessa semana a proposta é estimularmos os sentidos pela leitura e 

contação de histórias, sendo assim, esta atividade visa o contato da criança 

com a leitura na mais tenra idade. 

Prepare um lugar tranquilo para assistir ao vídeo, pelo celular ou pela TV. Toda a 

família está convidada para este momento que se tornará especial e inesquecível se você 

registrar com fotos ou vídeos. 

Envie para nós que vamos ficar muito felizes! 

Link da história: https://youtu.be/qRa29NfODz0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qRa29NfODz0


 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

BENEFÍCIOS DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

     A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 

imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. 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 da criança e o seu desenvolvimento 

social e emocional. 

 A proposta da atividade será o adulto responsável pela criança, acessar o link anexo 

à atividade, realizar a leitura da história – A Galinha Ruiva para a criança.  Escolha um lugar 

tranquilo e aconchegante para esse momento. Durante a leitura é importante envolver a 

criança; chame a atenção falando e apontando as ilustrações da história, personagens e 

características. Explore ao máximo esse momento por meio dos sentidos – visão e audição. 

Após realizar a leitura, confeccione um palitoche da Galinha Ruiva para criança carimbando 

a mãozinha conforme o desenho na atividade. Você irá utilizar  

• Folha de sulfite  

• Tinta caseira 

• Palito de sorvete. 

  Depois de carimbar a mão, espere secar, recorte e cole no palito e está pronto! 

Aproveite e reconte a história, registre e compartilhe conosco no grupo de WhatsApp.             

 

Link da história A galinha Ruiva: 
https://drive.google.com/file/d/1Ky6SFyp9Q2mptl4GsZ9O0Qt2fUZ4hQcy/view?usp=drivesdk 

 

Receita de tinta caseira: https://youtu.be/ibeDQvfNmUY  
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