
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: LEITURA DO LIVRO – O nome da 

gente 

 

Na criança percepção do mundo e das pessoas que a cercam começa com a 

percepção de si mesma. Sendo assim, os responsáveis irão juntamente com a criança 

desenhar o contorno dos pezinhos e das mãozinhas da criança, trabalhando assim o 

desenvolvimento da concentração, e o conhecimento do próprio corpo. Os pais poderão 

cantar durante a atividade estimulando a concentração das crianças. 

Não se esqueça de nos enviar fotos das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 10/08/2021 SEMANA: 21 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 



 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: CONHECENDO MAIS A ESCOLA 

 

Depois de um longo período de Pandemia e de afastamento 

social, começamos a pensar num possível retorno. Para nossas crianças, este será um 

momento muito especial, porém novo e portanto, queremos começar a prepara-las para este 

possível momento de volta. O professor de desenvolvimento infantil (PDI) trabalha com as 

crianças que compreendem a idade de 0 a 3 anos e 11 meses e é responsável por 

acompanhar o desenvolvimento de habilidades e avaliar o mesmo. É também o responsável 

por proporcionar momentos de experiências, cuidados e brincadeiras com os pequenos. É o 

mediador do aprendizado. Os educadores participam ativamente da formação dos cidadãos 

e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento social das crianças.  

Para a atividade de hoje, preparamos um pequeno vídeo com as professoras do BIB. A 

atividade consiste em assistir ao vídeo, junto com a criança e conhecer as professoras que 

irão acompanhar a sala até o fim do ano letivo. Sendo possível, converse com a criança 

sobre as professoras, seu nome e peça para a criança repetir. Registre o momento e envie 

para nós.  

 

Link do vídeo: 

https://youtu.be/pWCyuCuUVbU 
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NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 10/08/2021 SEMANA: 21 

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

TURMA: B1B 

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

https://youtu.be/pWCyuCuUVbU

