
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: ESCOLHA UMA HISTÓRIA E CONTE PARA SEU 

FILHO (A) 

 

Hoje o desafio será apresentar para nós um livro de leitura infantil que vocês tenham 

em casa! Ao fazer a leitura de livros para os bebês e crianças, pode-se mostrar o livro, 

apontar as imagens, contar a história original ou inventar novas histórias a partir de imagens. 

O tom de voz e as expressões dos adultos farão toda a diferença neste momento. É 

importante, também, que os bebês e crianças possam manipular os livros. 

Incentive a criança a apontar as cenas também! Será um momento muito divertido e 

vocês poderão compartilhar conosco mostrando este momento através de vídeos e fotos 

compartilhando-os através do grupo de WhatsApp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 14/09/2021                       SEMANA 26 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala,  pensamento e imaginação 



 

  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 14/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elma, Fabiana e 
Vanderlânia 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: BOLHAS DE SABÃO 

Toda criança tem fascínio pelas bolhas de sabão, uma brincadeira 

gostosa e divertida, que pode ser explorada por toda família. As bolhas 

coloridas encantam e divertem ao mesmo tempo, promovendo o bem estar e o prazer, além 

disso, essa brincadeira estimula a coordenação motora e visual, trabalha os movimentos 

corporais, ajudando na percepção e na atenção, fortalecendo a musculatura facial, 

importante para o aperfeiçoamento da linguagem. 

 Para começar a brincadeira, o adulto responsável deverá fazer uma solução de água 

com detergente neutro em uma tigela média. Em seguida, corte o fundo de uma garrafa 

plástica e peça para a criança mergulhar na solução. Depois a criança deverá colocar a 

garrafa na boca e soprar, criando algumas bolhas. Aproveite esse momento de diversão e 

registre com foto e vídeos e compartilhe no grupo do WhatsApp. 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9_mmOig_5CI 

Materiais: água, detergente neutro, garrafa plástica (de preferência pequena) e uma tigela.      
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