
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSORES:  Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

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

 

TEMA: SONDAGEM 

Sondagem é a atividade de diagnóstico das hipóteses de escrita de cada aluno de uma 

turma de alfabetização e é usada para avaliar a evolução do processo de aprendizagem. 

 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da 

independência e autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, 

peças de montar...) em seguida solicite que à criança faça a contagem. 

Escrever o nome próprio. 

Leitura do alfabeto: Leia o alfabeto completo para a criança, e identifique as vogais.  

 

ATIVIDADE: na atividade de hoje iremos fazer o desenho das nossas mãozinhas. Vocês de casa 

e nós aqui da escola também. Ressalte sobre a importância de ajudar, dar a mão ao próximo no 

sentido de colaborar com tarefas de casa, como por exemplo começando a guardar os próprios 

brinquedos, ajudar a mamãe a dobrar suas roupinhas etc., infinitas possibilidades. Através dessas 

atitudes proporcionam o conhecimento do seu próprio corpo e suas possibilidades, explorar através 

das mãos diferentes ideias, proporcionar momentos de manuseio com tintas e ainda proporcionar 

momentos de concentração. Saber que com suas mãos podem ajudar o próximo, e que esse 

próximo é alguém de sua casa, papai, mamãe, irmão etc.,  

 

 O objetivo desta atividade é ressaltar a importância do amor na sociedade, na família e em 

toda parte. A quem devemos amar, ou seja, quem é o nosso próximo? Todos sabem que 

amar e ajudar a humanidade toda é muito difícil para nós, mas podemos começar na nossa 

casa na nossa família.  

 



 

 

 

Compartilhe conosco no grupo da sala. 


