
E.M.E.B. SENADOR TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA 

 

Aos Educandos e suas famílias, ficaremos distantes da escola por algum período, 

contudo, teremos de dar continuidade aos processos de aprendizagem.  

Disponibilizaremos atividades especificas para cada turma da Educação Infantil (Fase 

I e Fase II). Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em caderno 

ou folhas avulsas. 

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas 

nesse período. 

Boas aprendizagens! Até breve! 

FASE II - Semana de 26/05 a 29/05 

TUDO SOBRE MIM 

Objetivos: 

• Conhecer sua própria história; 

• Apropriar-se das informações sobre si mesmo; 

• Identificar seus gostos e preferências; 

• Reconhecer sentimentos e criar estratégias para lidar com eles; 

• Respeitar as diferenças entre si e o grupo que está inserido. 

Contextualização: Todos temos uma história. Quem somos, como somos, o que gostamos 

e o que não gostamos são coisas importantes que formam nossa história, e formam também 

o que chamamos de Identidade. Você sabe o que é isso? 

Chamamos de Identidade tudo aquilo que conta sobre você. Seu nome, onde nasceu, sua 

família, seu jeito, suas brincadeiras e músicas preferidas, as experiências que já viveu e tudo 

o mais que torna você uma pessoa especial e diferente das outras. Hoje vamos conversar 

um pouco sobre isso, certo? 

 

1)Seu nome: Este é um trecho da música “Gente tem sobrenome”, de um cantor chamado 

Antonio Pecci Filho e que tem o apelido de Toquinho. Peça para alguém da sua casa ler 

para você. 

 

“Todas as coisas têm nome 
Casa, janela e jardim 

Coisas não têm sobrenome 
Mas a gente sim. 

Todas as flores têm nome 
Rosa, camélia e jasmim 



Flores não têm sobrenome 
Mas a gente sim. 

[…]” 

 

     

Fonte: https://www.letras.mus.br/toquinho/87252/  

Agora vamos conversar sobre o seu nome. Para começarmos, escreva (ou apenas fale, caso 
não seja possível escrever), e peça ajuda com as letras que você não souber. Caso resolva 
escrever, siga o modelo abaixo: 

V I V I A N 

 

      SEU NOME 

 

D I A S  D E  S O U S A  R A F A E L 
_________________________________________________________________________ 

          SEU SOBRENOME 

 

Peça para que alguém que esteja aí com você te ajude a responder as perguntas abaixo, 

para que você saiba um pouco mais sobre seu nome. 

 

• Quem escolheu o seu nome? 

 

• Sabem dizer por que esse nome foi escolhido? 

 

• Você gosta dele? 

 

• Antonio, que fez esta música tem o apelido de Toquinho. Você tem algum apelido? 

 

• Se sim, você gosta dele? Se não, você gostaria de ter um? 

 

• E as pessoas que estão aí com você, tem apelidos? 

 

• Será que essas pessoas também sabem a história de seus nomes? 

 

Deixaremos aqui um link caso você e sua família queiram ouvir e ver o vídeo desta 

música: https://www.letras.mus.br/toquinho/87252/ 

https://www.letras.mus.br/toquinho/87252/
https://www.letras.mus.br/toquinho/87252/


2)Carteira de Identidade:  Os documentos são importantes, pois servem para identificar as 

pessoas. O mais importante de todos também tem no nome a palavra Identidade, que vimos 

acima: é a Carteira de Identidade. Nela são registrados nosso nome, a data de nascimento, 

os nomes de nossos pais, a cidade e o estado em que nascemos. A carteira de identidade 

também é conhecida como R.G., que significa Registro Geral. Agora vamos fazer o seu? 

Faça em uma folha, usando este como modelo. Mas não precisa ficar igualzinho, certo? 

Peça para que um adulto te ajude a escrever as informações. E no lugar da foto, faça um 

retrato seu, bem bonito! 

 

 

Se você já tiver esse documento de verdade, não precisa fazer outro. Apenas observe e 

peça para que alguém te conte as informações que aparecem nele. 



Fonte:https://1.bp.blogspot.com/-8z7-

ZcOSl8E/WLSeYtdIADI/AAAAAAAAqQE/l0W3N3AJOgcKwqRf245saifxw9yurPkNACK4B/s1600/MODELO-

CARTEIRINHA-DE-IDENTIDADE.jpg  

 

3)Seu nascimento: peça para alguém da sua família para te contar um pouco sobre seu 

nascimento. Pense nas perguntas que quer fazer e no que gostaria de saber. Aqui tem 

algumas perguntas que podem te interessar. 

• Como estava o dia? Chovendo? Ensolarado? 

• Foi no hospital? Correu tudo bem?  

• É possível lembrar de alguma das músicas que faziam sucesso naquela 

época? 

•  E tinha alguma notícia ou história importante que estava acontecendo?   

• Com qual peso e altura você nasceu? 

 

 

4)Seu nascimento: pergunte ao adulto que está com você em que dia, mês e ano você 

nasceu. Caso tenha um calendário em casa, pode procurar nele o dia e o mês do seu 

nascimento, se quiser. Agora registre em um papel os meses do ano, e depois pinte ou 

circule o mês do seu nascimento: 

 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

 

 Já encontrou o seu mês que você nasceu? Agora faça um X no mês em que nós estamos 

(MAIO). Observe: sua data de nascimento já passou? Se sim, há quantos meses? Se não, 

quantos meses faltam? 

 

5) Fale sobre você: nós já conversamos sobre as coisas que você era muito pequeno para 

se lembrar. Agora chegou a hora de você falar um pouco sobre você. Responda as perguntas 

que aparecem na figura abaixo. Você mesmo pode fazer a folha. O importante é responder 

as perguntas que aparecem:   

 

https://1.bp.blogspot.com/-8z7-ZcOSl8E/WLSeYtdIADI/AAAAAAAAqQE/l0W3N3AJOgcKwqRf245saifxw9yurPkNACK4B/s1600/MODELO-CARTEIRINHA-DE-IDENTIDADE.jpg
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Fonte: https://ildetefips2.blogspot.com/2020/01/plano-primeira-semana-de-aula-3-ano.html  

 

 

6) Você está crescendo: Vamos medir sua altura? Como você pode fazer isso? Pode utilizar 

uma régua, fita métrica, barbante, linha, etc. Também pode deitar-se no chão, e pedir para 

que alguém meça seu tamanho colocando sapatos ao seu lado, para que ao final você saiba 

quantos sapatos equivalem à sua altura. Caso utilize a linha ou barbante, guarde e leve-a 

para a escola quando as aulas voltarem, certo? 

 

7)Sentimentos: Você está se conhecendo melhor. Agora vamos recordar a atividade que 

fizemos há alguns dias sobre a história “O monstro das cores”, em que falamos sobre 

sentimentos e emoções. Pense: Como você fica quando está triste? E quando algo te deixa 

https://ildetefips2.blogspot.com/2020/01/plano-primeira-semana-de-aula-3-ano.html


chateado? Como fica seu rosto quando está bravo? E como é seu sorriso quando está feliz? 

Desenhe em um papel ou faça em frente ao espelho. 

 

8) Nem sempre estamos felizes... Todo mundo fica chateado, bravo ou irritado às vezes. 

Não há problema nenhum em sentir-se assim. As vezes não sabemos como lidar com essas 

sensações, mas aos poucos vamos aprendendo a resolver isso. Então pense comigo: 

• Se você sentir algo “ruim” (raiva, medo, dor, tristeza) o que pode fazer para 

aliviar isso? 

Se possível, registre as ideias que você teve sobre isso. Pode usar a escrita, desenhos, 

vídeo ou áudios. 

Vamos deixar duas sugestões para que experimente quando sentir-se assim. Esta primeira 

é para quando estiver bravo, nervoso, irritado com algo ou alguém. 

Técnica da Tartaruga: Uma vez ouvi uma história de uma tartaruguinha que vivia muito 

nervosa, irritada, e que por isso chorava e brigava com todos. Até que, certa vez, ao 

conversar com uma tartaruga mais velha e muito sábia, aprendeu que a solução para estes 

problemas poderia estar dentro dela mesma; ela só precisava aplicar a técnica da tartaruga. 

Vejam como é: 

               

Fonte da imagem: https://soumamae.com.br/tecnica-da-tartaruga-um-metodo-para-aumentar-o-autocontrole/ 

Passo 1: Perceba que você se sente irritado; 

Passo 2: Entre em seu casco e respire. Respire fundo e com calma, várias vezes. 

Passo 3: Concentre-se em pensamentos como: “Posso me acalmar”, “vou ficar bem”, “posso 

pensar em soluções para o meu problema”; 

Passo 4: Aproveite para pensar em relaxar o seu corpo; 

https://soumamae.com.br/tecnica-da-tartaruga-um-metodo-para-aumentar-o-autocontrole/


Passo 5: Saia do seu casco quando estiver calmo e pronto para pensar em soluções para 

o problema. 

Fonte: https://medium.com/infanciapositiva/a-t%C3%A9cnica-da-tartaruga-d173729a0435      

                 

Fonte da imagem: https://soumamae.com.br/tecnica-da-tartaruga-um-metodo-para-aumentar-o-autocontrole/  

 

 

 

Técnica da respiração: alguns de vocês já conhecem essa técnica. Ela pode ser usada 

sempre que você quiser afastar alguma sensação ruim (medo, dor, tristeza, raiva), ou 

simplesmente quando quiser ficar em silêncio. Sente-se em uma posição confortável, ajeite 

sua postura para que as costas fiquem retas, mas sem doer. E então respire. Preste atenção 

somente em você e em sua respiração. Sinta o ar entrando pelo seu nariz, e perceba se está 

quente ou frio. Sinta o ar saindo do seu nariz e perceba se a temperatura é a mesma ou se 

está diferente. Perceba seu peito ou sua barriga enchendo e esvaziando de ar quando 

respira. Acompanhar este movimento vai acalmar você. E deixar o ar entrar e sair trarão uma 

sensação bem gostosa de tranquilidade e bem estar (significa sentir-se bem).  

Depois aprenderemos outras técnicas como essa, certo?  

 

Até a próxima!!! 

Professoras: Camila Rolim, Nadia, Dinalva, Poliana e Vivian. 

Aqui tem um link para uma história que fala sobre essa técnica, caso queira visitar:    
https://historiasparapre.blogspot.com/2017/01/a-tecnica-da-tartaruga.html 
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