
 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:04/08/2021 SEMANA: 20  

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli. TURMA:  
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO, O NÓS 

QUEM CUIDA DE MIM 
SEMANA DOS PAIS 

 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6BQPEs0-2o0 
LIVRO: ADIVINHA O QUANTO EU TE AMO 

 

Atividade :Apresentar os membros da família.  

 

Recurso: tv, celular ou tablet com acesso à internet. 

 

Estratégia: 

A criança junto com seus familiares irá assistir ao vídeo “Adivinha o quanto eu te 

amo”. Aproveite esse momento juntos para expressarem o amor que sentem por 

seus familiares. Gravem um vídeo desse momento e apresente para nós 

professoras quem são as pessoas que assistiram o vídeo com você.  

Exemplo: papai, mamãe, vovô ou vovó, tio, tia entre outras pessoas que moram 

e cuidam de você com tanto amor e carinho.  

Hoje em dia é comum as crianças morarem com os tios, apenas com a mãe ou 

o pai, com os avós, pais do coração etc. O importante é conscientizar a criança 

sobre o respeito e carinho a quem cuida dela. 

A participação nas atividades é muito importante para o desenvolvimento da 

criança. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade é comemorar o Dia dos Pais ou o Dia de quem 

cuida de mim, é fortalecer os laços que asseguram a união entre pais e filhos, 

valorizando e demonstrando aos pais a importância do carinho, da atenção e de 

sua interação na vida escolar do filho. Também uma oportunidade para refletir 

nas diversas configurações familiares. 

https://www.youtube.com/watch?v=6BQPEs0-2o0


 

 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 04/08/2021 SEMANA: 20  

PROFESSOR: Raquel, Marcely, Jacqueline, Merivania.  TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: o Eu, o Outro e o Nós 

   

 
 LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=XU0LfxswBWk 

Cuida de mim-Angélica (SME, UBEM, HitBel). 

 

Atividade:  Quem cuida de mim. 

 

Recurso: Celular, computador, notebook ou tablet. 

 

 

Estratégia: 

O adulto irá apresentar o vídeo para criança “Quem cuida de mim”. 

Em seguida conversar com a criança sobre a pessoa que cuida de nós o tempo 

todo, perguntar para a criança quais as pessoas que cuidam dela e o que ela 

sente, o que as crianças gostam de fazer quando estão com essa pessoa, qual 

foi o passeio mais divertido que fez ou gostaria de fazer com essa pessoa, pois 

devemos amar, respeitar e homenagear a “pessoa que cuida de mim”! Não 

esqueçam de enviar uma foto ou vídeo! 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar as orientações, estabelecer vínculos afetivos com adultos 

e as crianças, desenvolvendo sua autoestima e autonomia, com atividades que 

envolvam a relação intrapessoal e interpessoal, maior a oportunidade de que 

aprendam e valorizem a convivência em grupo e o cuidado com as relações. 

https://www.youtube.com/watch?v=XU0LfxswBWk
https://maisativos.com.br/loja/produtos/somos-diferentes-mas-somos-iguais/
https://maisativos.com.br/loja/produtos/somos-diferentes-mas-somos-iguais/

