
 

                                                                                

 

 

      

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: MINHA MÚSICA PREFERIDA 

 

A proposta de hoje além de contribuir na construção da 

identidade, é uma forma divertida de estimular na criança a 

memorização, percepção auditiva e visual, oralidade, ritmo e a 

expressão corporal. 

 Em um ambiente tranquilo e aconchegante, assista ao vídeo com a 

criança. Durante esse momento, procure interagir com ela, chame a atenção 

para as figuras que são retiradas da caixa e peça para nomeá-las. Aproveite 

também para cantar as músicas junto com a criança, incentivando-a a reproduzir os 

gestos e a movimentar o seu corpinho, acompanhando o ritmo da música. Após 

assistirem ao vídeo, pergunte para a criança: Você gostou de cantar as musiquinhas? Qual 

foi a sua musiquinha preferida? Na sequência, convide a criança para cantar a sua 

musiquinha preferida, grave um áudio ou vídeo desse momento maravilhoso e compartilhe 

conosco! Nós vamos amar! Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, 

pedimos que os responsáveis auxiliem fazendo com que ela se sinta estimulada. 

                                         

Link do vídeo: https://youtu.be/qrdcdLzz8Qg 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
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Maria José e Lourdes 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/qrdcdLzz8Qg


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

         ATIVIDADE: LUGAR PREFERIDO 

 

 Proporcionar novas experiências em passeios, como no parque, 

zoológico, praça, praia, shopping, casa de parentes, e do amiguinho, são 

ótimas opções para os pequenos interagirem e se divertirem, mas, devem ser feitos com 

muita cautela, nesse momento de pandemia, devido ao distanciamento. Então, que tal 

descobrirem qual o lugar preferido da criança estimulando nela a autonomia para escolhas, 

preferências e também a oralidade?  

 Em um lugar tranquilo o responsável poderá mostrar as imagens 

de algumas áreas de lazer disponibilizadas no anexo abaixo. Durante 

o diálogo perguntar para a criança qual é o lugar ela mais gosta de ir, 

sempre a incentivando a falar. Você pode acrescentar, mostrando 

fotos pelo celular de lugares que ela conhece e gosta de ir. Se tiver 

foto dela nesses lugares podem nos enviar no grupo, queremos 

conhecer mais sua criança e ver as preferências que ela tem. Mandem 

vídeos, áudio ou fotos para nós no grupo do WhatsApp. 

    

  PARQUE                                            PRAÇA                                      PRAIA 
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MEU PASSEIO 

PREFERIDO É... 



 

                                                                                

 

 

 

ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JVYtifDHf0c  

 

https://youtu.be/JVYtifDHf0c

