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INTRODUÇÃO: 

Iniciamos mais uma semana e com muita alegria, convidamos a todos a refletirem 

um pouco sobre a importância do papel da escola e família no desenvolvimento dos nossos 

pequenos.  

Teremos uma sequência de cinco atividades para que as crianças sejam 

encorajadas a enfrentar os desafios e com eles desenvolverem habilidades essenciais para 

a construção do conhecimento. 

Para que o sucesso seja alcançado e que, seu filho(a) atinja o objetivo, invista um 

tempo por dia para se dedicar a esses momentos. 

Por meio de histórias, rodas de conversas, brincadeiras e atividades cotidianas as 

crianças aprendem, e esse aprendizado tem um significado valioso quando isso é feito com 

carinho e amor, elas desenvolvem suas capacidades comunicativas, motoras e cognitivas. 

O papel do adulto é intermediar esse processo, favorecendo a ampliação dessas 

conquistas, incentivando sempre e acompanhado o crescimento saudável dessa criança, 

respeitando suas capacidades e faixa etária.  

 

 

 

 

 



 

  

Estratégia de Aprendizagem: 

 HISTÓRIA: O PATINHO FEIO 

 

 Prepare o ambiente e assista o vídeo com a criança, na sequência converse sobre a 

narrativa apresentada, de atenção a cada detalhe das imagens e deixe a criança comentar 

o que viu.  

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=s5gPTcYKcqo&feature=youtu.be 

 

Faça perguntas para que a mesma relembre e sinta entusiasmo ao recontar. 

 

 Quantos ovos havia no ninho? 

 Qual a cor dos patinhos? 

 O que tinha na cabeça da mamãe pata? 

 Porque o patinho fugiu de casa? 

 Quem encontrou o patinho? 

 O que aconteceu com o patinho? 

 O patinho se transformou em que? 

 

Finalize dizendo para ela(e) que não podemos maltratar os colegas, que são 

crianças pequenas que entendem e podem fazer quase tudo, porém sempre com um adulto 

por perto, que são capazes de se alimentarem sozinhos de guardarem seus brinquedos, de 

ajudarem em casa no que for solicitado. 

Durante as atividades da semana, relembre com a criança a história e seus 

personagens assim ela irá ampliar gradativamente seu vocabulário tendo a segurança de 

falar sobre um assunto que já conhece. 

A repetição é necessária para ampliação das competências, pode ser repetitivo 

para o adulto, mas a criança sentirá segurança e confiança ao expor seus pensamentos, 

valorize as conquistas diárias do seu filho(a) isso amplia a autoestima e vinculo familiar. 

 

 

Mande as devolutivas no grupo da 

escola, se precisar de ajuda entre 

em contato com as professoras 

 

 

 

   

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5gPTcYKcqo&feature=youtu.be

