
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 19 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 30/07/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

5ª Atividade da semana: História: Borboletinha azul! 

Objetivo: Estimular a oralidade, atenção, textura e entretenimento. 

Como fazer: Para finalizar a semana, vamos ouvir uma linda historinha cantada nesse link, 
https://m.youtube.com/watch?v=wznsHD7TzUk Pais ou responsáveis organizem um espaço bem 
bacana e aconchegante, coloque seu filho (a) no seu colo ou ao seu lado para que ambos possam 
apreciar a história juntinhos. E ao término dela, pegue uma folha de caderno ou sulfite, um 
pouquinho de tinha guache cor azul ou a que você tenha em casa, passe na mãozinha da criança 
e faça a borboletinha conforme a imagem  abaixo e depois que secar, cole na parede na altura da 
criança para que ela possa apreciar sua produção, mas diga para a criança o nome da imagem 
(Borboleta).  

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=wznsHD7TzUk


 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Nayara, 
Maria, Vera e Roseli. 

Data:30/07/2021 Turma: BIB 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Sexta-feira: 30/07/2021 

Tema: Música / Eu e Meu Corpo 

Atividade: Partes do corpo – Música Boca do Jacaré 

Por meio da música com movimentos coordenados, a criança desenvolve várias 

habilidades como: atenção, concentração, coordenação motora, oralidade além de 

nomear e conhecer as partes do corpo se divertindo enquanto canta. 

Desenvolvimento da atividade: Após assistir ao vídeo quantas vezes achar necessário e cantar 

com a criança, converse com ela apontando e nomeando algumas partes do corpo, inclusive as 

destacadas no vídeo, em seguida assistam novamente e juntas reproduzam os movimentos 

propostos na música “Essa é a boca do Jacaré”. Faça desse momento um momento prazeroso se 

divertindo enquanto aprende. 

Link do vídeo para atividade: https://youtu.be/L45s-nKxPnM  

 

https://youtu.be/L45s-nKxPnM

