
 

                                                                                

 

 

      

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

POESIA SOBRE O NOME 

Nessa semana iremos trabalhar com algumas atividades lúdicas 

que desenvolvam a identidade, propiciando às crianças o conhecimento 

de si e a percepção de que ela tem uma história de vida, que faz parte de 

uma família e é atuante em uma sociedade. 

 A princípio, a atividade proposta tem como objetivo o conhecimento e valorização do 

próprio nome. Por isso, reserve um local que achar mais apropriado e assista junto com a 

criança o vídeo abaixo. Ao final do vídeo, faça perguntas de acordo com o vídeo para a 

criança e incentive-a a responder. Não esqueça de registrar este momento por meio de foto 

ou vídeo e nos enviar. Boa atividade. 

Link do vídeo:   https://youtu.be/yC261DMNJhA 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, outro e o nós 

https://youtu.be/yC261DMNJhA


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 MÚSICA:TODO MUNDO TEM UM NOME  

Trabalhar com o nome próprio do pequeno nessa faixa 

etária, faz com que ele se constitua como pessoa e descubra sobre a sua identidade. 

Estimula também que perceba as marcações dos pertences com seu nome, aprendendo a 

diferenciá-los, se apropriando do que é dele, e, por meio disso, vai descobrindo dia a dia que 

tem um espaço que é seu no mundo, e também, que é um ser distinto dos outros.  Na escola 

as crianças participam de momentos de cantigas, onde reconhecem seus nomes e os dos 

colegas, através das fichas com a foto e a escrita dos nomes expostas na parede na altura 

delas, e assim, cada uma aprende a identificar a sua. Pensando nisso, a proposta dessa 

atividade é trabalhar o nome da criança, incentivando-a a falar, estimulando a oralidade. Em 

um lugar aconchegante assistir o vídeo da música com a criança “Todo mundo tem um 

nome”. Em seguida, perguntar se ela gostou da música e estimular a mesma a falar seu 

nome e de todos da família. Não se esqueça de nos mandar um vídeo ou áudio no grupo do 

WhatsApp da criança falando o nome dela. 
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