
 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 10/ 05/2021 

segunda-feira 

Semana: 10 
Professora:  Fernanda Turma: jardim I A 

    

RECURSOS : Celular, tablet, notebook ou computador e objetos da residência 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações 
com crianças e adultos. 

- Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

- Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de 
observação gráfica e/ou de leitura 

Essa semana, vamos trabalhar com a importância de valorizar as pequenas coisas do dia a dia e as ação das 

pessoas em sua volta,  verbalizar a gratidão a cada gesto recebido e ainda iniciar o varal do alfabeto. 

ATIVIDADE: Assistir ao vídeo 1 proposto:  O  livro da gratidão: https://youtu.be/d8mkhsqk9wy  

Assim que a criança assistir o vídeo dialogar com ela sobre o ato de Agradecer. Primeiro pergunte a ela o que é 

gratidão. Após ela relatar o que pensa sobre isso, leve-a refletir sobre a importância de praticar tal ação tendo 

como base para esse diálogo o livro da gratidão. Em seguida peça para ela descrever se lembra de algum fato que 

ela teve a oportunidade de agradecer. Não se esqueça de falar o nome do autor e de instigar a criança a falar 

sobre o que ela está vendo na capa, deixe-a compartilhar suas ideias. 

A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos responsáveis em relação a atividade 

encaminhada.  

Atividade: Oque será que começa com  a letra “A”, vamos descobrir? 

Para dar início a atividade, comece perguntando a criança se ela sabe dizer alguma coisa que inicie com a letrinha 

“A”. Caso ela saiba anote o que ela for dizendo. Em seguida mostre o vídeo do youtube “Letra A! (série vamos 

escrever?)” Link: https://youtu.be/tpUU_C4uWCc  

Assim que a criança assistir o vídeo incentive a criança procurar pequenos objetos, brinquedos que inicie com a 

letra “A”, por exemplo: anel, algodão e outros. Depois de feito isso, a sugestão é arrumar um saquinho 

transparente, imprimir ou desenhar uma letra “A” maiúscula e fixar na frente (com uma fita adesiva) ou dentro do 

saquinho. Feito isso, coloque os itens que a criança achou que inicia com essa letra. Se a família desejar, arrume 

um cantinho e faça um varal com fio, barbante, cordão ou o que tiver e com um prendedor fixe o saquinho nesse 

varal, a uma altura que a criança alcance, assim ela pode visualizar e explorar esse material a hora que desejar, 

isso a ajudará   familiarizar-se com o universo da leitura. A Professora estará disponível durante o período para 

sanar as dúvidas dos responsáveis em relação a atividade encaminhada.  
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