
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: ALEX, CATARINA E GILMARA TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS; ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações  

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 

 

(Segunda-feira, 19 de outubro de 2020) 

Queridos responsáveis! 

Para esta semana, daremos continuidade a temática “Planeta Experiência. As 
crianças, da educação infantil, demostram curiosidades sobre os fenômenos da 
natureza. O ensino de experimentos científicos pode contribuir para ela ampliar 
sua linguagem, questionar sobre os fenômenos estudados, sendo capaz de 
desenvolver conceitos futuramente e mudanças de atitudes ao longo da sua vida. 
Nesta atividade, trabalharemos com o vídeo “Uma viagem pelo espaço - O show 
da Luna”. 
 
1º MOMENTO 

Primeiramente assistiremos ao vídeo O show da Luna! Uma viagem pelo 
espaço – Vídeo 360º 
 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=P5Er2Sd9A5o 
 
Após assistir a história, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1- Do que se trata a história? 

2- Quais são os planetas que aparecem na história? 

3- Quantos planetas tem na história? 

4- Qual o planeta em que vivemos? 

https://www.youtube.com/watch?v=P5Er2Sd9A5o


 

2º MOMENTO 

Neste momento, pediremos para a criança registrar, no caderno, os planetas que 

aparecem no vídeo. Após, peça para escrever a palavra TERRA. 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou 

vídeo o momento de realização da atividade. Se a criança conseguiu responder 

as questões oralmente e expressar por meio de desenho. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex, Catarina e Gilmara. 
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