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BOM DIA... PAIS, RESPONSÁVEIS E QUERIDOS ALUNOS... 

Uma nova semana inicia – se...vamos juntos continuar com nossa jornada de 

estudos…. Estou enviando sugestões de atividades com coordenação motora, recreativas, 

lúdicas e com estimulação cognitiva. Estaremos sempre em contato nesta plataforma ou nos 

grupos específicos da turma via WhatsApp.  

Espero que estejam bem. Pois estes dias difíceis passarão e com todos os cuidados 

e proteção divina, logo estaremos todos juntos, unidos e felizes.  

Adorei as atividades que recebi. É muito bom ver a dedicação e o carinho que estão 

sendo realizadas. Obrigado senhores Pais/responsáveis pela dedicação. 

Atenciosamente...prof. Rose Mari  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1ª ASSISTIR O VÍDEO INFORMATIVO SOBRE OS: ANIMAIS VERTEBRADOS E 
INVERTEBRADOS 
 
2ª ASSISTIR O VÍDEO COM MINUTOS HISTÓRIAS INFANTIS: OS AMIGUINHOS CONTOS E 

HISTORINHAS  
 

 
OBJETIVO: Identificar os animais vertebrados e invertebrados, reconhecendo suas 

diferenças.  Participar de atividades que desenvolva a coordenação motora fina e a 

criatividade. 

 Distinguir os animais vertebrados e invertebrados. Expressar a arte e a criatividade e 

classificar os animais aquáticos, terrestres e aéreos. Praticar a coordenação motora fina 

através de recorte e colagens; 

 

Estabelecer contato com pequenos animais, explorando suas características físicas 

para que consigam distinguir uns dos outros;  

 
Despertar nas crianças o interesse em ouvir histórias narradas. O aluno ao final das 

atividades deverá ser capaz de saber que todas as crianças têm direitos, independente da 

nacionalidade ou condição socioeconômica, devendo viver sua infância plenamente. 

   Interessar – se pela musicalidade e incentivar o prazer de ouvir histórias.   

 
  HABILIDADES: (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder 

a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

(EI01OTSO2) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos 

rascantes e tintas. 

(EI01OEO2) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de 

músicas. 

(EI01OEO4) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando – os, a pedido 

do adulto – leitor. 

(EI01OEO7) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes 

portadores (livros, revistas, vídeos, CD, tablet etc.). 

 (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.  

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. 



DESENVOLVIMENTO:  Os animais têm uma grande importância no mundo cotidiano das 

crianças, pela sua presença através de histórias, desenhos animados e por todos os lugares 

da vida por onde andam levando a criança a possuir um caráter de identificação de suas 

vivências pessoais e sociais. 

1ª ASSISTIR O VÍDEO INFORMATIVO SOBRE OS: ANIMAIS VERTEBRADOS E 
INVERTEBRADOS 
  
ACESSAR OS LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-oJzfApCX4c 

2ª ASSISTIR O VÍDEO COM MINUTOS HISTÓRIAS INFANTIS: OS AMIGUINHOS CONTOS E 
HISTORINHAS  
 

ACESSAR OS LINK: https://www.youtube.com/watch?v=DmPnynEkQ5o 
 
 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
1ª FAÇA NO CADERNO DE ATIVIDADES UM BELO DESENHO DA HISTÓRIA DOS 
CABRITINHOS OBEDIENTES E INTELIGENTES. 
 
2ª ASSISTIR O VÍDEO: ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS (PARTE 1) 
VÍDEOS EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS.  
RECORTE DE REVISTAS OU LIVROS ANTIGOS, ANIMAIS VERTEBRADOS E 
INVERTEBRADOS. COLE NO CADERNO DE ATIVIDADES SEPARANDO – OS. 
 
 
ACESSAR O LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LWb9Kwhgwuo 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

COM CARINHO... 
PROFESSORA: ROSE MARI 
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