
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 11 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani.  Data 17/05/2021 Turma: BIA  

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
 

 

  

1º Atividade da semana- Momento da história! 
 
Objetivo: Estimular a imaginação, desenvolver a autonomia e o pensamento e o gosto pela leitura. 

Como fazer: E vamos lá para mais um momento agradável, o da história. Pais ou responsáveis 
organizem um espaço na casa com tapete, almofadas e se quiser coloque bichinhos ou bonecos 
para ficar mais estimulante o momento. Sente-se com sua criança e coloque diante dela três livros 
de pé, e peça para ela escolher um, em seguida faça a leitura do mesmo para seu bebê. E conforme 
for fazendo a leitura, faça entonações de vozes, isso chama bastante atenção da criança. E ao 
término da história, aponte e fale os nomes dos personagens para sua criança e peça que faça o 
mesmo.          

Obs.: Caso vocês não tenham livros em casa, segue abaixo um link de uma linda história. 

https://m.youtube.com/watch?v=Yq2gTbkQrfw 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=Yq2gTbkQrfw
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Tema: Brincadeiras Cantadas 

Segunda-feira: 17/05/2021 

Atividade: Caranguejo não é Peixe 

 

Esta atividade auxilia na concentração e contribui para o desenvolvimento da coordenação 

motora e a noção de espaço. 

Em um espaço amplo, cante com a criança incentivando-a fazer os movimentos conforme a música 

pede. 

Quando chegar a parte que diz: palma, palma, palma; tem que bater palmas.  

Quando cantar: pé, pé, pé; tem que bater os pés. 

Ao cantar: roda, roda, roda; tem que girar. 

  

Cantiga: Caranguejo não é Peixe 

 

Caranguejo não é peixe 

Caranguejo peixe é 

Caranguejo só é peixe 

Na enchente da maré 

Palma, palma, palma, / Pé, pé, pé, / 

Roda, roda, roda, / Caranguejo peixe é... 

 

                        

 

 

 

  


