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                             QUARTA FEIRA                  

Ter um bichinho de estimação é uma alegria para todos e promove o 

fortalecimento dos laços familiares.  A começar pelo relacionamento 

sócio-afetivo na infância, este pode se tornar ainda melhor e mais 

positivo. A relação da criança com um cachorro ou um gato, exigirá muito 

do aprendizado em cuidar e entender mais sobre o outro ser, 

promovendo a expansão da responsabilidade e respeito. 

Os animais são grandes magos das emoções.  São fiéis companheiros, nos 

dão amor de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Promovem a 

alegria e união da família. Elas também aprendem empatia e compaixão 



 
ao cuidar dos animaizinhos, mostrando que a saúde e o bem-estar do 

animal depende delas, ensinando a importância do cuidar bem, além do 

exemplo de ter hábitos alimentares saudáveis e em horários regrados. 

  Ter uma responsabilidade e cumpri-la no momento em que é necessário 

ajuda a criança a construir a disciplina, característica importante que vai 

acompanhá-la nos estudos, no trabalho e em muitos aspectos da vida 

pessoal durante a vida toda. 

  É também uma ótima maneira de introduzir a criança à educação 

ambiental e fazê-la entender que é preciso cuidar da natureza e de todos 

os animais. 

As parlendas são textos recitados com um determinado ritmo, facilitando 

a compreensão das crianças. Essa prática proporciona a experiência do 

pequeno com as diversas formas de expressão de sua língua por meio das 

músicas, das brincadeiras e da arte em geral. 

Atividade: Parlenda da galinha amarelinha, bota ovo 

amarelinho. 

, Para esta atividade você irá recitar umas três vezes a parlenda para seu 

filho (a), realizando gestos com os dedos e acompanhando a contagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Registre este momento de aprendizagem com fotos, áudio, vídeo ou 

descreva a atividade. 

Recursos: Parlenda escrita 

 

 

 


