
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS. 
 

 
Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
ROTINA DIÁRIA: 

 A criança escreverá o nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita 
do primeiro sobrenome); 

 Fará a contagem dos dias no calendário até o dia presente, ou seja, desde o primeiro dia; 

 Falará o nome do dia da semana; 

 Fará a leitura das letras do alfabeto aleatoriamente: D, F, J, N, R, V. 

 
É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de 
agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com 
outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na 
instituição escolar, na coletividade) constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os 
outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. 
 
O nome é um elemento de individualização da pessoa na sociedade. Ele é um direito de 
personalidade, algo íntimo. O nome é uma etiqueta que carregaremos por toda a nossa vida. Todo 
mundo tem direito ao nome, que é composto de prenome e sobrenome. 
 

ATIVIDADE 
 
Converse com a criança a respeito do nome dela. Fale quem o escolheu, o seu significado e das 
outras opções que foram escolhidas. Em seguida, peça para a criança escrever seu nome próprio 
na atividade, e ajude-a a responder as perguntas abaixo. Se possível faça um vídeo da criança 
explicando a origem do seu nome. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUEM ESCOLHEU SEU NOME? 

 

 

VOCÊ GOSTA DO SEU NOME?  

SIM           NÃO 

 

SE VOCÊ PUDESSE ESCOLHER UM NOME PARA VOCÊ, QUE NOME ESCOLHERIA? 

 

 

Objetivos: perceber que o nome é um elemento de individualização da pessoa na sociedade. 

 


