
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: PALAVRINHAS MÁGICAS 

Na essência das boas maneiras está o respeito pelos 

outros e, para que ele exista, é necessário que também exista 

sensibilidade. Demonstrar bons comportamentos é a melhor maneira de ensinar as crianças, 

como: “bom dia”,” por favor,” e “obrigada”, mesmo que seu bebê ainda não compreenda a 

cortesia social dessas palavras, em breve ele entenderá. Sendo assim, a proposta da 

atividade é assistir ao vídeo com a criança e reforçar as palavrinhas mágicas, conversando 

e sobre a importância de sermos educados e em seguida, escrever as palavras mágicas que 

são mais usadas em sua casa lá no grupo do WhatsApp como devolutivas. Queremos saber 

o quanto elas já estão aprendendo. 

Sugestão de vídeo: https://youtu.be/l0j7H6KCY7k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 05/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSORES:  Andréa, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Silvana, 
Zilmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

https://youtu.be/l0j7H6KCY7k


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 

Ética e cidadania estão relacionadas com as atitudes dos indivíduos e a forma que 

interagem uns com os outros. Desde cedo, as crianças precisam saber que tem direitos e 

deveres e ao interagirem com a ideia de sociedade podem perceber que suas ações têm 

efeitos nas outras pessoas. Por isso, aprender conceitos e valores são de suma importância, 

pois servirão de base para viverem como cidadãos.  

 Para o dia de hoje, sugerimos como atividade assistir ao vídeo “Cidadania para 

Crianças”, que fala sobre o cuidado com o Meio Ambiente. Depois de assistir ao vídeo, 

converse com a criança sobre a questão apresentada na animação, enfatizando os pontos 

positivos e negativos da criança do vídeo. Dialogue com ela sobre a importância de nossas 

ações para criarmos e mantermos um ambiente saudável, ajudando inclusive o mundo onde 

vivemos. Aprender a jogar o lixo no lugar certo é valorizar o espaço de convivência. 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/GJ3bIUx2JEY 
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