
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem 

  RECONTO DO LIVRO: JÁ SOU GRANDE: OLHA O QUE 

EU SEI FAZER 

Autonomia no dia a dia é uma conquista muito importante para os pequenos: 

Saber vestir-se, se alimentar e guiar os próprios cuidados de higiene, levando 

em conta regras, valores, necessidades individuais e coletivas, são exemplos de 

autonomia infantil que, aos poucos, tornam a criança competente para atuar no mundo em que vive. 

Autonomia é ter o poder de escolher e saber que essa escolha vai gerar consequências. Na Educação 

Infantil, a partir do momento em que se permite a tomada de decisões, as escolhas, as manifestações 

dos sentimentos, a resolução de conflitos e a construção de regras, está se promovendo o 

desenvolvimento da autonomia”. A proposta da atividade será assistirem ao vídeo, junto com a 

criança, enfatizando o que ela já sabe fazer de acordo com as ações da personagem e quais 

habilidades ainda faltam serem desenvolvidas para que ela atinja a autonomia necessária no convívio 

familiar e social. Após assistirem ao vídeo, propor que a criança cante alguma música que goste, do 

seu jeito, assim como a personagem da história, para que possamos avaliar sua oralidade. 

 Não esqueçam de nos enviar vídeo ou foto da atividade! 

 Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos que os responsáveis 

auxiliem, fazendo com que ela se sinta estimulada. 

                                                Link do vídeo: https://youtu.be/f715EpBmHgU 

                                 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 23/08/2021 SEMANA: 23 

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

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/f715EpBmHgU


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: COMPLETE A MÚSICA 

  

 Não é de hoje que a música é apontada como uma das áreas 

que mais impulsionam o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Além de promover a 

integração entre corpo e mente, a linguagem musical trabalha a técnica, a expressão e 

também a criatividade. Sendo assim, todo pai deseja que seu filho se torne um adulto 

independente, responsável e consciente em todas as ações e decisões que deve tomar, mas, 

para que isso se torne real os estímulos devem começar desde cedo em casa e na escola. 

Para isso existem atividades e brincadeiras que estimulam a autonomia da criança. 

 Nossa proposta de atividade hoje será completar a música, onde o responsável dará 

autonomia para criança cantar completando a frase.  Repita a música pelo menos 5 vezes, 

deixe que a criança responda o que ela estiver pensando para que o responsável possa 

completar a música com diferentes palavras. 

Segue o áudio e a letra da música, agora é só estimular a criança a cantar. BOA ATIVIDADE  

 

Exemplo: Eu fui no restaurante e comi...FEIJÃO....  

Eu fui no restaurante e comi...................... 

Eu fui no restaurante e comi......................                          

Eu fui no restaurante e comi...................... 

Eu fui no restaurante e comi...................... 

Eu fui no restaurante e comi...................... 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 
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DATA: 23/08/2021 SEMANA: 23 

PROFESSORES: Adriana, Antônia, Carmem, Cristiane, Deise, Fernanda, 
Zeni,  

TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O eu, o outro e o nós”. 


