
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: HISTÓRIA – COMO A BONECA EMÍLIA COMEÇOU A FALAR 

Para esta atividade vamos precisar de: 

✓ Tablet, celular ou tv 

Com o auxílio de um adulto, a criança irá assistir a história do Sítio do Pica Pau 

Amarelo, sobre a boneca Emília. 

Esta atividade propõe a ampliação da linguagem e do conhecimento.  

É importante os pais acompanharem as crianças ao assistirem a história. 

Dica: Ressaltamos que para que a experiência com atividades na internet seja positiva 

ela não deve substituir espaço de atividades físicas e interações que são essenciais nesta 

fase. 

Link da história: https://youtu.be/J5W45RAV7Ys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 20/04/2021 SEMANA: 7 

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

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/J5W45RAV7Ys


 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:. 

 É muito importante que as crianças, desde cedo, 

participem de momentos de leitura e escuta, aprendam através das histórias 

infantis favorecendo sua oralidade e compreensão de mundo. Com a história 

“João e o pé de feijão” a criança pode viajar no mundo da imaginação, explorar elementos 

da natureza, ampliando seus saberes sobre o meio ambiente, bem como, a germinação de 

semente e até sobre a importância do feijão na nossa alimentação. A história também relata 

a perseverança, pois o personagem perseguiu seus sonhos, acreditou em si mesmo apesar 

das dificuldades, passando um ensinamento para todos nós. Além de mostrar que não 

devemos pegar as coisas alheias.  

 A proposta da atividade e fazer a leitura para a criança da história “João e o pé de 

feijão” e depois conversar sobre os acontecimentos apresentados na leitura. Aproveite esse 

momento e apresente o alimento para a criança, degustando um delicioso caldinho de feijão. 

Bom apetite! 

 Registre esse momento em família e compartilhe no grupo do WhatsApp. 

Uma dica abaixe o volume e faça você mesmo a leitura da história. 

Link da história: https://youtu.be/v6r9UEDHsPU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 20/04/2021 SEMANA: 7 

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

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta,  fala, pensamento e imaginação  

https://youtu.be/v6r9UEDHsPU

