
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: HORA DA HISTÓRIA – JÁ SOU 

GRANDE! OLHA O QUE EU SEI FAZER 

 

Uma atividade que precisa estar presente na rotina das crianças 

é a leitura de histórias, mesmo quando seu filho ainda é bebê. Contar 

histórias é uma prática tão antiga quanto poderosa, e é muito importante para o 

desenvolvimento das crianças. 

A leitura em voz alta permite que o bebê tenha contato com outras dimensões da 

linguagem, tanto oral quanto escrita. Vale lembrar que nesta fase da vida nosso cérebro é 

como uma esponja. Portanto as histórias também são ferramentas para iniciar a 

apresentação de aspectos culturais e de valores. Sendo assim, a proposta da atividade de 

hoje é que o adulto deverá ler a história para a criança em voz alta e durante a história 

enfatizar o que a criança já sabe fazer. Boa leitura! 

Registre com fotos ou vídeos e compartilhe conosco 

https://drive.google.com/file/d/12eOlHBzUonWelCllxS17C65tRqdZJykZ/view?usp=dri

vesdk  

    

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 23/08/2021                       SEMANA 23 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://drive.google.com/file/d/12eOlHBzUonWelCllxS17C65tRqdZJykZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12eOlHBzUonWelCllxS17C65tRqdZJykZ/view?usp=drivesdk


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: O MESTRE MANDOU (escovar os dentes) 

 E na primeira infância que podemos proporcionar a criança, momentos 

importantes para que ela adquira bons hábitos, e o de escovar os dentes 

sozinhos exige muita paciência e criatividade, pois, colocar a criança para 

realizar essa tarefa sozinha é uma conquista em sua autonomia. Sendo assim, 

a atividade proposta tem como objetivo incentivar a criança através de uma brincadeira de 

imitação 

 O adulto irá levar a criança a pia e oferecerá a ela o tubo de creme dental e a escova 

(deixe que a criança abra e coloque o creme dental na escova). O responsável irá realizar 

os movimentos consecutivos de uma escovação e pedirá que a criança o imite. Na sequência 

deixe que a criança faça a escovação sozinha. 

 Obs.: O adulto irá enfatizar importância da saúde bucal conversando 

com a criança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 23/08/2021 SEMANA: 23 

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

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  corpo, gestos e movimentos 


