
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 20/07 Semana 18 

20 a 23/07 Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação Infantil Entregar:  aula interativa registro de fotos 

 

Atividade realizada com a professora através do aplicativo meet 

Brincando na frente do espelho 

Objetivo:  

Construir sua autoimagem 

Trabalhar imitações, gestos e expressões. 

Recursos: 

Espelho de preferência grande e se possível 

preso à parede. 

Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

o Desenvolver a atividade proposta juntamente com o aluno através do aplicativo meet. 

o Caso não seja possível o acompanhamento da aula, propor ao aluno que observe seu corpo diante do 

espelho.  

o Sugerir que identifique algumas partes do corpo. 

o Proponha brincadeiras como balançar os cabelos, levantar os ombros  e cruzar os braços. 

o Estimule  a imitar algum gesto do qual você ou algum familiar esteja realizando. 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 21/07 Semana 18 

20 a 23/07 Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação Infantil Entregar aula interativa registro de fotos 

 

Atividade realizada com a professora através do aplicativo meet 

Conhcendo gostos /preferências  

Objetivo:  

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em 

sua capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios. 

Recursos: 

Propor um ambiente adequado onde a criança fique 

confortável.  

 

Objetos/fichas propostas apresentada pela 

professora. 

 

Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

o Realizar antecipadamente gostos e preferências da criança com algum familiar. 

o Propor a chamada via meet ou whatsapp com a criança. 

o Buscar manter o foco para os objetos/placas que serão apresentados. 

o Conversar sobre o objeto que mais gostou e porque? 

o Perceber se a criança sabe para que serve, e aproveitar para nomear os objetos que a criança ainda 

não tenha familiaridade. Pergunte sobre outros objetos que não foram mencionados pelas crianças.  



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 22/07 Semana 18 

20  a 23/07 Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação Infantil Entregar:  aula interativa registro de fotos 

 

Atividade realizada com a professora através do aplicativo meet 

Música: Cara de que? 

Objetivo:  

Identificar as emoções 

Desenvolver a escuta e atenção. 

Recursos: 

Confecção realizada pela professora de diferentes emojis. 

Espelho se possível 

 

Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

o Apresentar diferentes carinhas representando as emoções. 

Cantar com a criança a música: 

Cara de que? 

Cara de que? 

Cara de que o (dizer o nome da criança) vai fazer! 

o Nesta atividade é possível envolver a família.  

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 23/07 Semana 18 

20  a 23/07 Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação Infantil Entregar:  aula interativa registro de fotos 

 

Atividade realizada com a professora através do aplicativo meet 

Imitando em frente ao espelho 

Objetivo:  

Identificar algumas emoções. 

Representar  imitações/ expressões. 

Desenvolver a oralidade. 

Recursos: 

Espelho e diferentes expressões de imagens para apresentar a criança. 

Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

o Desenvolver a atividade proposta juntamente com o aluno através do aplicativo meet. 

o Apresentar uma imagem e explorar qual a expressão apresentada, realizar a imitação, questionar 

quando a criança se diante a expressão exibida. 

 


