
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

       ATIVIDADE: VÍDEO- O PEIXE ARCO-ÍRIS 

Iniciaremos a semana com um tema muito importante para 

se trabalhar com as crianças pequenas, BOAS MANEIRAS. Por conta 

da pandemia COVID-19 foi necessário esse distanciamento, fazendo com que as crianças 

não tivessem a interação que é tão importante nesse processo de desenvolvimento. 

Pensando em um retorno, e como preparar as crianças para essa socialização sugerimos 

uma semana em que as crianças possam entender a importância de conviver com o outo, 

dividindo espaços, brinquedos, objetos e materiais. Para começarmos escolhemos uma 

história que fala da amizade, e de como é bom ter amigos para brincar. 

 Escolha um local da sua casa que seja confortável e antes de começarem a assistir 

ao vídeo, converse com a criança, pergunte se ela quer ir à escola brincar com os amigos 

etc. Peça para que ela preste atenção na história que irá assistir, e assim que finalizar, 

converse com ela e diga como é importante dividir as coisas com os amigos, que não é legal 

brincar sozinho, que não podemos bater, etc. Para que a criança possa entender ainda fale 

do peixe BETA, o porquê ele vive sozinho e mostre se possível ele no aquário na internet. 

Isso fará com que ela desenvolva a sua imaginação e alcance o objetivo proposto. 

 Registre esse momento através de fotos ou vídeos, estamos aguardando. 

Boa atividade! 

     Link do vídeo: https:/ /youtu.be/lgYa5xrBMgk 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: MILKA E AS PALAVRAS MÁGICAS 

 

 As crianças iniciam uma vida de convívio social desde 

pequenas. Esse primeiro convívio acontece na família. Por isso a importância do bom 

comportamento no trato com as pessoas. O vídeo proposto mostra através de uma 

linguagem de simples compreensão a importância do uso das palavras mágicas no cotidiano 

das crianças. Em um ambiente tranquilo apresentar o vídeo para a criança e comentar a 

respeito das atitudes da personagem.  

Ah! E não se esqueçam de gravar ou fotografar esse momento e nos contar como foi lá no 

grupo. 

 

Link do clipe: https://youtu.be/K0UhVPAaKK4 
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