
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: APRESENTANDO AS PROFESSORAS 

E A NOSSA ROTINA 

A nossa atividade do dia tem como objetivo fazer com que as 

crianças conheçam um pouco da rotina da escola e as suas professoras. 

Por conta da pandemia COVID-19 foi necessário fazermos distanciamento, e assim as 

crianças não tiveram essa vivência na escola. Pensando em um retorno gradativo, e em 

como preparar as crianças para esse momento, faremos através desse vídeo uma 

apresentação das professoras e falaremos um pouco da nossa rotina em sala. Vamos lá? 

 Escolha um local da sua casa que seja confortável para assistirem ao vídeo, converse 

com a criança, pergunte se ela quer ir à escola brincar com os amigos e conhecer as 

professoras. Para finalizar pergunte se ela lembra o que foi falado e mostrado no vídeo, e 

peça para ela reproduzir esse momento seja cantando, lendo uma história, comendo, no 

parque, ou onde preferir. Não esqueça de reforçar o nome das professoras mostrando a 

imagem de cada uma. Registre esse momento através de fotos ou vídeos, estamos 

aguardando. 

                                        Link do vídeo: https://youtu.be/dZAKmFzHU2I 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 10/08/2021 SEMANA: 21 

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

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/dZAKmFzHU2I


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: MEUS GESTORES E MINHAS PROFESSORAS 

Visando contribuir para que a criança desenvolva uma imagem positiva de si e 

estimulando suas capacidades de ordem física, cognitiva e afetiva para a construção da sua 

identidade e autonomia é importante proporcionar o contato, mesmo que ainda de maneira 

remota, com o corpo docente da escola. Desta forma ela já irá familiarizar-se com todos que 

terão contato direto com eles e, esta socialização contribuirá para promover um ambiente 

mais acolhedor e uma relação mais afetiva com a escola.  Sendo assim, na atividade de hoje 

vamos nos apresentar de forma simples e carinhosa, para que cada criança conheça e 

reconheça a todas, e quais são as funções que cada uma ocupa no ambiente escolar.  

Mostre para as crianças cada foto e peça para eles repetirem os nomes.  

 Como devolutiva nos enviem seus registros por meio de vídeos com relatos ou mesmo 

da criança visualizando e repetindo os nomes. Ficaremos muito felizes!!! 

 

 

      

           DIRETORA YOLANDA                 COORDENADORA ISABEL 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 10/08/2021 SEMANA: 21 

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

TURMA: B2B 

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



 

                                                                                

 

                    

 

    PROFESSORA ANTÔNIA               PROFESSORA CARMEM 

 

     PROFESSORA FERNANDA           PROFESSORA ADRIANA 

 

     PROFESSORA CRISTIANE                PROFESSORA DEISE 


