
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE MUSICAL: VÍDEO BORBOLETINHA 

 

A música traz inúmeros benefícios que ajudam no desenvolvimento dos 

bebês. A audição é o primeiro sentido que se forma ainda durante a gestação, por isso, o 

quanto antes a música for introduzida na vida da criança melhor. 

Para a nossa atividade de hoje prepare um local tranquilo e aconchegante e assistam 

ao vídeo em família. Desfrutem desse momento, pois, conviver com o outro é essencial para 

o desenvolvimento dos bebês, tornando a vivência prazerosa e aumentem os laços 

familiares. Registre com fotos ou vídeo e compartilhe conosco no grupo de WhatsApp que 

vamos amar. 
 

Link do vídeo: https://youtu.be/28iW_O5qWfU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 11/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSORES: Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, sons, cores e formas 
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Estratégia de Aprendizagem:  

  CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

Muito mais que um simples espaço, a sala de aula da 

educação infantil tem grande relevância no processo de 

aprendizado. Esse ambiente possui características que influenciam 

na construção de conhecimentos, autonomia e na convivência entre as crianças e 

professores. Cada cantinho da sala representa uma possibilidade de novo aprendizado, um 

desses cantinhos é o da leitura, onde, a criança participa ativamente das contações de 

histórias. Por meio dela, a criança começa a desenvolver a imaginação, a criatividade, e o 

gosto pela leitura criando empatia através dos personagens. A contação de histórias 

desperta na criança o lado lúdico, característica muito importante para seu desenvolvimento. 

É no lúdico que a criança desenvolve a criatividade. As histórias são excelentes ferramentas 

para ajudar as crianças na observação, reflexão e memória. A nossa proposta de atividade 

será uma contação de história, por meio de um mini teatro, utilizando palitoches do livro – 

Quem sou eu?  Da autora Ana Maria Machado. Por meio da história trabalharemos a 

identidade. A criança irá assistir a contação de história por meio do link anexo à atividade, 

ao término, o adulto responsável pela criança irá gravar um pequeno vídeo da criança falando 

o próprio nome e compartilhar no grupo de devolutivas via WhatsApp. 

Link.: https://youtu.be/PSf0AfYNgSM  
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