
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE:VÍDEO-  ASSIM É SER CRIANÇA 

O objetivo de atividades diferenciadas na semana da 

criança é estimular a reflexão e o desenvolvimento de 

ações educacionais, tendo como base a importância do ato de 

brincar. Ao longo dos últimos anos, a discussão sobre a inclusão do lúdico na educação 

aumentou. Essas estratégias procuram levar aos pais e professores a importância dos 

desafios e das brincadeiras na formação das crianças, compreendendo que elas também 

podem ser uma forma de ensino, sendo assim, o lúdico está relacionado com a coordenação 

e expressa a visão de mundo da criança. Os jogos, cantigas e brincadeiras despertam a 

curiosidade, desencadeiam emoções e promovem a interação entre educadores e alunos". 

A proposta da atividade será escolher um lugar aconchegante em que adultos e crianças 

participem desse momento. Coloquem o vídeo do Mundo Bitta para as crianças assistirem e 

vão observando suas reações e comentários ao longo do vídeo. Após assistirem conversem 

com ela e perguntem se ela gostou, quais brincadeiras e passeios ela gostaria de fazer, 

estabelecendo um diálogo afetuoso, ressaltando a importância da comemoração do Dia da 

Criança. Proponham juntos, algo diferente e divertido para fazerem, nesta semana. Depois 

nos conte como foi! Não esqueçam de nos enviar vídeo ou foto da atividade! 

                                       Link do vídeo:  https://youtu.be/uUgv2bCnbv4  

             

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 13/10/2021 SEMANA: 30 

PROFESSORES: Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Lourdes e 
Maria José. 

TURMA: B2A 

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

https://youtu.be/uUgv2bCnbv4


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: SESSÃO CINEMA “DOMÉSTICA” 

 

 A criança expressa alegrias e emoções de diversas formas e em 

momentos variados e lugares também variados. Em especial nesta 

semana, ela será homenageada pelo seu dia de “criança”.  

 Diante da situação, muitas crianças se encontram em casa tendo 

o ensino de forma remota e por isso as atividades diferenciadas escolares serão sugeridas 

para que a família realize em casa. Sendo assim a proposta de atividade hoje, será uma 

sessão cinema. 

  Organize da seguinte forma:  separar o filme com antecedência, explicar para a 

criança e pedir ajuda a ela para organizar o ambiente com almofadas, deixando o ambiente 

escuro, prepare uma deliciosa PIPOCA e curtam um cinema em casa. Sua criança vai gostar 

muito. Ah e não se esqueça de enviar fotos ou nos contar lá no grupo como foi!!! 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 13/10/2021 SEMANA: 30 

PROFESSORES: Carme, Adriana, Deise, Antônia, Cristiane e Fernanda TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 


