
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:08/03/2021  SEMANA: 2  

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli. TURMA: 
Maternal A 

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

 
LINK DA ATIVIDADE. 
https://youtu.be/3_40iaLg1Jk 
 
Canção: Normal é ser diferente. 
 
Atividade: 
Capsula do tempo. 

  

Recurso: 

2 recipientes com tampas, papel, caneta ou lápis, linha ou barbante.   

 

Estratégia: 

O adulto irá assistir com a criança o vídeo: “Normal é ser diferente”. 

Em seguir, o adulto irá desenhar no papel seu contorno dos pés e das mãos e 

em seguida o da criança. 

 
 

Após adulto com barbante ou outra linha, medir a sua altura e da criança. 

Mostrar para a crianças, comparando as diferenças dos pés, mãos e altura entre 

os dois. 

Pega dois recipientes coloca dentro de um deles sua medida e seu contornos 

dos pés e das mãos e no outro os da criança, coloque o nome e a data no pote 

e guarde, abra no ultimo dia de aula e compare o crescimento da criança em 

relação a você. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade e comparar as diferenças entre adultos e crianças 

em relação ao tamanho, e perceber que após algum tempo se fizermos uma 

nova comparação, a criança cresce e o adulto se estabiliza, mostrando assim 

que o que era diferente pode ficar igual e não existe lógica em não respeitar as 

diferenças. 

https://youtu.be/3_40iaLg1Jk


 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 08/02/2021 SEMANA: 2  

PROFESSOR: Raquel, Jacqueline, Merivania. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

   
 
 LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/LQHK9SNHefA 

A tartaruga infeliz - Varal de Histórias. 

 

Atividade:   

Somos diferentes, mas somos iguais. 

Faixa etária: 3 anos. 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet. 

 

 

Estratégia: 

O adulto irá apresentar o vídeo para criança “a tartaruga infeliz”. 

Em seguida conversar com a criança sobre os animais da história, as atitudes 

deles em relação a tartaruga, pois devemos respeitar a todos e as suas 

diferenças. 

Pois quando brigamos com as pessoas, não respeitando a sua diferença, 

estamos fazendo bullying. 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar as orientações no equilíbrio emocional, empatia, estimular 

a concentração, percepção auditiva e linguagem oral. 

 

 

 

 

https://youtu.be/LQHK9SNHefA
https://maisativos.com.br/loja/produtos/somos-diferentes-mas-somos-iguais/
https://maisativos.com.br/loja/produtos/somos-diferentes-mas-somos-iguais/

