
 
 
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli TURMA: 

Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

 

 
 LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/YFakQWIyXdo 

Canção dos animais das flores. 

 

Atividade:   

Proteção dos animais. 

 

 

Recurso: 

Celular, computador, tablet. 

 

Estratégia: 

 

O adulto irá assistir o vídeo com a criança, em seguida, registrar através de fotos 

ou vídeo momentos de cuidados com os animais aos quais convivem, 

apresentando a criança o que não pode fazer com animais,  

Perguntando e respondendo, pode bater nos animais? Jogar pedra? 

Pode fazer carinho? Pode dar banho. 

Para os que não possuem animal de estimação, demonstrar alguns cuidados 

importantes que devemos ter com os animais utilizando pelúcias ou objeto de 

apego. 

Registar em vídeo ou fotos esses cuidados a reação das crianças no momento 

de cuidados com animais ou objeto de apego. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade é sensibilizar as crianças, famílias e 

comunidade acerca dos direitos dos animais, proteção e guarda responsável. 

 

 

 

 

https://youtu.be/YFakQWIyXdo


 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/03/2021 SEMANA:1 

PROFESSOR: JACQUELINE, MERIVANIA, RAQUEL. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS:  o Eu, o Outro e o Nós. 

 
 LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/Rr06WCVgUKA   

Eu sou assim vou lhe mostrar- De -Heinz Janisch. 

 Ilustrações: Birgit Antoni  

Tradução: Hedi Gnädinger 

Voz e leitura: Renata Vaz. 

 

Atividade:   

Apresentação do aluno. 

 

Faixa etária: 3 anos  

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet. 

 

Estratégia: 

 

O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo “Eu sou assim e vou te mostrar”. 

Após com a criança conversar sobre seu nome, características físicas (cabelo, 

pele, olhos, pele, etc.)   

Construindo uma imagem positiva da criança de todas suas características 

podendo comparar com toda família e seu meio social 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade é conhecer-se e construir sua identidade 

pessoal, social, trabalhar o eu em relação ao seu nome, idade, à família. 

 

 

 

https://youtu.be/Rr06WCVgUKA

