
 

                                                                                

 

 

      

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: PESSOAS ESPECIAIS- FAMÍLIA 

 

A atividade do dia é muito importante e significativa para a 

criança, pois, com certeza o lugar preferido de toda criança e junto à sua 

família. Conviver e estar perto das pessoas que ela ama e sem dúvida a atividade mais 

prazerosa de todas e nada que ela possa fazer e aprender se sobrepuja a sensação de 

aconchego e proteção que ela encontra em casa. Pensando nisso na atividade de hoje 

vamos propor falar sobre família.  

  Comece explicando o que é família, como ela se forma, que todo mundo 

tem uma família, mas, cada uma é diferente da outra, e assim, a criança também 

aprenderá desde cedo, a assimilar e respeitar semelhanças e diferenças. 

Depois, mostre um álbum de fotos e conte um pouco de sua história: Onde os 

pais se conheceram, quem são as pessoas que fazem parte da sua família, com 

quem ela mais parece, quantas pessoas moram na sua casa. 

 Finalize fazendo com a criança um desenho, pintura, recorte, colagem, 

dobradura que represente a sua família e as 

pessoas que moram com ela. Use a sua 

imaginação, você pode fazer com palitos, 

papel ou como preferir. O importante é que a 

criança participe dessa construção. 

Lembrem-se de colocar o nome dos 

integrantes. Registre esse momento através 

de fotos ou vídeos, estamos aguardando. Boa 

atividade! 

.  

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 29/07/2021 SEMANA: 19 

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

TURMA: B2A 

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



 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

           ATIVIDADE: SUA ROUPA PREFERIDA  
 
As maneiras que nos vestimos mostra muito sobre nós, 

pois, tem muito a ver com nossa identidade. São vários estilos, com modelos e cores 

diferentes, e cada um tem o de sua preferência. Com os pequenos não é diferente, temos a 

roupa adequada para cada ocasião. Para ir à escola usamos uniforme, para ir à praia o 

biquíni ou sunga, e, desde cedo, eles já começam a revelar o que acham mais legal de se 

vestir. O vídeo Mundo Bita, nos mostra isso de forma fácil e divertida.  

 Sendo assim, na atividade de hoje sugerimos que, após a criança assistir ao vídeo 

sugerido, ela escolha a que mais gosta para vestir e fazer pose. O responsável vai tirar uma 

foto e nos enviar no grupo. De preferência deixe um comentário dizendo também 

porque ela escolheu essa roupa!!  Enfim, nos conte qual é a sua roupa favorita. 

                   Link do vídeo: https://youtu.be/BFCePyavZbg 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 29/07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSORES: Antônia, Carmen, Fernanda, Adriana, Cristiane e Deise.  TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/BFCePyavZbg

