
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/04/2021 SEMANA: 6 

PROFESSORAS: Ana Paula N. Silva, Celina Medeiros, Maria Lucilene 
Barros, Selma Lopes Santos, Eliana Paula Caleffi e Ana Lúcia Maria 
Alexandre. 

TURMA: 
Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 

“Traços, Sons, Cores e Formas”. 
“Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
(EIO2TSO3) 
- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras, cantadas, 
canções, música e melodias. 
(EIO2EFO2) 
- Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos. 

 
Olá crianças e família! 

 

Continuando com o tema da semana “Conscientização do Autismo”, a atividade de hoje é 

um vídeo da música “Normal É Ser Diferente”. 

A mamãe ou alguém da família vai apresentar e fazer a leitura da letra da música abaixo.  

A leitura é muito importante para construção da atenção e sensibilidade. 

Em seguida assistir o vídeo, desta maneira a criança faz a conexão com a letra da música 

ampliando seu vocabulário e desenvolvendo sua imaginação. Após assistir o vídeo, a 

criança irá desenhar em uma folha de papel sulfite ou outro papel que tenha disponível a 

sua família e assim poderemos observar as diferenças  existentes na nossa família.  

                                                    Vamos nos divertir? 

Link do vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg 

 Link da imagem: https://www.google.com/search?q=desenho+da+fam%C3%ADlia&rlz= 
1C1AVNG_enBR710BR715 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg
https://www.google.com/search?q=desenho+da+fam%C3%ADlia&rlz


 

Letra da música: Normal É Ser Diferente- Grande Pequeninos, Autor Jair Oliveira. 
 

Tão legal, oh minha gente 
Perceber que é mais feliz quem compreende 

Que amizade não vê cor 
Nem continente 

E o normal está nas coisas diferentes 
 

Amigo tem de toda cor, de toda raça 
Toda crença, toda graça 

Amigo é de qualquer lugar 
Tem gente alta, baixa, gorda, magra 

 
Mas o que me agrada é 

Que um amigo a gente acolhe sem pensar 
Pode ser igualzinho a gente 

Ou muito diferente 
 

Todos têm o que aprender e o que ensinar 
Seja careca ou cabeludo 

Ou mesmo de outro mundo 
Todo mundo tem direito de viver e sonhar 

 
Você não é igual a mim 
Eu não sou igual a você 
Mas nada disso importa 
Pois a gente se gosta 

E é sempre assim que deve ser 
 

Você não é igual a mim 
Eu não sou igual a você 
Mas nada disso importa 
Pois a gente se gosta 

E é sempre assim que deve ser 
 

 


