
 

                                                                                

 

 

      

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

QUANDO EU ERA BEBÊ 

 

  A atividade de hoje tem como objetivo fazer com que a 

criança compreenda sobre o seu processo de crescimento e as 

mudanças que acontecem, desenvolvendo a sua imaginação. Para essa 

aula é muito importante que a criança tenha a possibilidade de comparar 

suas fases, através de histórias contadas pelos pais, fotos ou pertences 

de quando eram bebês.  Para isso, sugerimos uma roda de conversa, 

onde os adultos da casa mostrarão esses registros, deixando a criança a vontade para 

manipular e fazer suas comparações. Se você ainda tem alguma peça de roupa do(a) seu(a) 

filho(a) de quando era um bebê vai ser muito legal, pois a criança vai poder comparar no 

próprio corpo. 

  Coloque-a de frente para o espelho e peça para que ela segure a roupa e veja o 

quanto cresceu. Se você não guardou nenhuma roupa, não tem problema, use fotos do antes 

e do agora. Vai ser uma experiência fantástica. 

 Não esqueça de nos enviar registro desse momento através de fotos ou vídeos. 

Queremos saber como foi!!! 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 22/07/2021 SEMANA: 18 

PROFESSORES:  Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Adriana, 
Maria José e Lourdes 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 



 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: REVIVENDO MINHA HISTÓRIA 

Apresentar as fases do desenvolvimento da criança irá 

contribuir com o entendimento de que conforme ela cresce adquire-se 

maturidade. Sabendo que as crianças compreendem pelo visual ao observarem as imagens, 

nesta atividade os responsáveis irão apresentar fotos da criança desde o ventre, utilizando 

imagens de ultrassonografia, na barriga da mãe, recém-nascido, com meses, um ano, dois 

anos, três anos (Utilizem as fotos que tiverem).  Será um momento emocionante para a 

família e principalmente para a criança que irá se sentir como um pequeno cidadão com uma 

história, inserido em uma sociedade, frequentando uma escola. 

 Se possível, nos envie fotos, vídeos com essa linha do tempo, pois, queremos ver 

como ele(a) cresceu!!!  
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PROFESSORES: Antônia, Carmen, Fernanda, Adriana, Cristiane e Deise.  TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 


