
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: CONHECENDO A NOSSA ESCOLA 

A escola é um local muito importante na vida da criança, pois lá ela 

convive com os amigos, constrói sua autonomia e adquire conhecimento. Sendo assim, esse 

espaço tão especial deve ser interessante e atraente para a criança, por isso, durante a 

semana iremos propor algumas atividades para que a criança conheça um pouco a escola 

bem como a rotina dos que a compõem. 

 A princípio, elaboramos um vídeo de apresentação da nossa escola "Neusa Luz 

Sanches" para que a criança possa se familiarizar com o ambiente. Separe um local 

confortável em sua casa e assista junto com a criança. Não esqueça de registrar este 

momento por meio de foto ou vídeo e nos enviar. Boa atividade. 

                                        Link do vídeo: https://youtu.be/vg2usiFqMKQ 

                

 

 

 

 

 

 

OBS:  

Apresente cada espaço da escola, todos os funcionários falando os seus nomes e a função de cada 

um e nos conte por áudio ou comentário qual foi a reação da criança. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 09/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSORES:  Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Maria José 
e Lourdes 

TURMA: B2A 

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

https://youtu.be/vg2usiFqMKQ


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: MEUS AMIGOS DE SALA DE AULA 

 

 A “Chamadinha” na Educação Infantil é muito Importante para um trabalho de 

identificação e identidade da criança e dos seus colegas e de maneira a complementar rotina 

diária escolar. Seja no período da manhã ou à tarde, a “chamadinha” é uma atividade 

permanente, dando as crianças à oportunidade de visualizar e manipular sua foto, seu nome 

e os nomes dos colegas. Para essa prática tão especial, destacando a letra inicial, a 

contagem do número de letras, fazendo conjuntos a partir dos nomes dos meninos, nome 

das meninas e de quem está ausente, estimulando a leitura visual. Para a atividade 

propomos que junto com a criança o familiar apresente a ficha da chamada que foi 

disponibilizada na escola com o nome e foto da criança e em seguida, os nomes e fotos dos 

amigos de sala que segue abaixo, estimulando a oralidade, reconhecimento e também 

agrupando com diferentes perguntas como: meninas e meninos, quem você já conhece.. .  

 Aguardamos seus registros por meio de vídeos. 

      

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 09/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSORES: Antônia, Carmen, Adriana, Cristiane e Deise.  
 

TURMA: B2B 

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



 

                                                                                

 

         

ALICE FERRUCI    ALICE ISRAEL         ANTONELLA              BRUNO 

      

EMANUELLY           ISABELLE            JOÃO GABRIEL            JOHN 

   

 KAYENNE                     LUAN                    MATHEUS                MIGUEL 

                                                                            

MURILO                          NOAH                 PIETRO                      RAUL 

       

                        SOFIA                        JULIA                 NOAH ALMEIDA 
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