
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 HISTÓRIA: QUAL É A COR DO AMOR? 

O habito da leitura na educação infantil é essencial, pois, 

por meio dela estimulamos diversas habilidades cognitivas e emocionais 

que contribuirão positivamente no desenvolvimento e formação de cidadãos 

ativos, críticos e conscientes. Por isso, nesse estágio é imprescindível que pais e professores 

ofereçam momentos variados de leitura e contação de histórias, com conteúdo significativos, 

que despertem o interesse delas, e, que sejam sempre pontes para novas aprendizagens. 

Sendo assim, para a atividade de hoje segue o link de um vídeo com uma 

contação de história realizado pela professora Janaína. Encontre um lugar 

aconchegante para juntos aproveitarem esta leitura. Permita que a criança ouça 

quantas vezes quiser, vá mostrando as cores e os animais que aparecem na história 

e peça para a criança apontar também. Observe se ela já consegue balbuciar ou falar as 

cores e os animais da história.  Queremos participar desse momento com vocês, então, não 

se esqueçam de enviar um vídeo desse momento ou nos conte lá no grupo como foi para 

que possamos avaliar. Pergunte a ela qual foi a cor que ela mais gostou. 

Segue o link do vídeo para a atividade:  https://youtu.be/J1mfsHHfi6k  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 
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Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE:QUEM SOU EU 

 Nesta semana, dentro do tema: Quem sou eu no meu 

mundo, iremos construir um livrinho especial para as crianças. 

Neste pequeno livro que construiremos juntos, contando com a ajuda e participação da 

família, reuniremos informações sobre as preferências das nossas crianças. O objetivo deste 

trabalho é criar possibilidades de desenvolver na criança uma melhor compreensão de sua 

identidade. Sendo assim, no dia de hoje, solicitamos a colagem de uma foto bem 

bonita da criança, nas folhas disponibilizadas na escola, para iniciarmos o nosso 

livro. Antes da colagem, o responsável poderá conversar com a criança sobre a 

foto, mostrando e conversando com a criança sobre ela, explicando quem é a 

criança da foto. Deixe a criança escolher a sua foto preferida. Ah, e não se 

esqueça de nos contar no grupo como foi!!! 

Obs.: Retirar as folhas do livro impressas na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 26/07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elisângela, Elma, 
Fabiana, Larissa, Vanderlânia e Zeni 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 


