
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: LEITURA DO LIVRO – O nome da 

gente 

 

“O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de 

leitura é um processo constante, que principia no lar, aperfeiçoa-se 

sistematicamente na escola e continua pela vida afora.” Bamberger” 

A leitura, contação e dramatização de histórias devem compor a rotina fixa dos bebês, 

pois, a literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, 

emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Hoje apresentamos a vocês um 

lindo poema sobre uma folha em branco, que ela poderá ser escrita de diversas formas, só 

depende do que queremos mostrar para o mundo! 

Além de mostrar que todo mundo tem um nome, esta atividade mostrará a criança à 

grande importância de aprender a ler e escrever! 

Divirtam-se em família com esta leitura e não esqueçam de registrar este momento 

com fotos e vídeos. 

Link do vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/1yXwNgBXGPYwQj8H7tiK5NdMbCKWnfyjw/view?usp

=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 09/08/2021 SEMANA: 21 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://drive.google.com/file/d/1yXwNgBXGPYwQj8H7tiK5NdMbCKWnfyjw/view?usp=s
https://drive.google.com/file/d/1yXwNgBXGPYwQj8H7tiK5NdMbCKWnfyjw/view?usp=s


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: MINHA ESCOLA 

A Escola Municipal Neusa Luz Sanches é uma escola de 

educação infantil, iniciou suas atividades em abril de 2008, localizada no bairro 

Vila Suissa, atendendo crianças de 0 à 3anose 11 meses. A equipe gestora da escola é 

composta pela diretora Yolanda, pela coordenadora Isabel e pela secretária Celsa. 

 A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, e é onde as crianças 

passam a ter o primeiro contato com a escola, e por isso mesmo integra ensino e cuidado, 

complementando a educação familiar, promovendo aos pequenos estudantes o 

desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, favorecendo o 

aprendizado através das explorações e descobertas. 

 É na escola que a criança começa a interagir fora do convívio familiar, passando a 

criar laços de amizades e de futuras descobertas em diferentes áreas do conhecimento. 

Devido a pandemia as crianças ficaram afastadas do convívio escolar, outras não chegaram 

a frequentar anteriormente uma escola, e com isso não se apropriaram do espaço físico da 

escola, pensando nisso a atividade proposta tem como objetivo aproximar as crianças do 

ambiente escolar. Como sugestão de atividade, o adulto responsável deverá mostrar a foto 

da fachada da escola, e depois pedir para a criança apontar com o dedinho onde é a escola, 

e posteriormente pedir para a criança desenhar a sua escola em uma folha de sulfite, 

utilizando lápis de cor ou giz de cera. Coloque o nome na folha e mande para o grupo do 

WhatsApp para as professoras. 

Sugestão: Assistir ao vídeo sobre a rotina de uma escola. 

 

                                             https://youtu.be/kcKSvyqbFpY 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 09/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elma, Fabiana, 
Vanderlânia e Zeni 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala pensamento e imaginação  

https://youtu.be/kcKSvyqbFpY


 

                                                                                

 

Nossa escola 

Coordenadora Isabel 

 



 

                                                                                

 

 

 Diretora Yolanda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretária Celsa  

 


