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TRABALHANDO O NOME PRÓPRIO COM CANTIGA 

Essa atividade de como trabalhar o nome próprio estimula o desenvolvimento da linguagem 
oral, memória, socialização, ritmo, percepção visual e auditiva, coordenação motora 
reconhecimento do nome próprio (e dos amigos) e noção espacial. 

Utilizando a cantiga "Se eu fosse um peixinho" e os materiais:  

 papéis coloridos 
 cola 
  tesoura 
 Canetinhas 

Como montar: 

1. Depois de recortar e colar as partes do peixe, escreva o nome da criança, com canetinha, 
no peixe. 

2. Faça outros peixes e escreva os nomes dos amigos ou dos familiares. 
3. Agora é só cantar a cantiga, substituindo os nomes do vídeo pelos nomes dos peixes da 

criança. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cDsvBPn-mQ 

Sugerimos o vídeo abaixo para dúvidas que surjam. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf8AD0rwyho 

Registre a atividade e compartilhe com as professoras! 

 

 



 
Anexo Molde de peixe 

 

 

  

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 16/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSOR: Edith, Audrey, Edvânia, Kelsilene, Yara e Rozineide TURMA:BIIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gestos e movimentos” 

 Atividade 

Aprendendo a lavar as mãos corretamente. 

Estratégia: 

Famílias, sabemos que a higienização das MÃOS é uma prevenção de transmissão de diversas 
doenças. Entre essas doenças podemos destacar a COVID-19. Uma das principais formas de sua 
transmissão ocorre quando há contato do vírus com olhos, nariz e boca por meio das MÃOS não lavadas. 

Nossas crianças são pequenas ainda, mas é desde cedo que elas vão aprendendo. 

É nesse intuito que pedimos para que converse com a criança sobre a importância  

de lavar as mãozinhas para poder prevenir desses bichinhos que podem trazer doenças, como a 
COVID-19. 

Convide a criança para lavar as mãozinhas. Demonstre como lavar as mãos, assim como na figura 
ilustrada para ela possa ver. 

Depois deixe ela fazer do jeitinho dela sob orientação. 

Boa Atividade!!! 

 

 

 

 

 


