
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:10/03/2021 SEMANA: 2  

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LÚCIA E ROSELI. TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimento. 

 
   
Atividade: 
A semelhanças e a diferença. 

  

Recurso: 

Bola. 

 

Estratégia: 

O adulto junto com a criança e todos os familiares, colocar a bola no meio da 

roda e observar as características de cada um. 

Após decidir quem vai começar o jogo, um por vez pega a bola e joga para quem 

escolher. 

Nomeando uma diferença ou semelhança, exemplo: (semelhança) jogo para a 

Lucia que usa óculos como eu, (diferença) jogo para o Marcus que tem cabelos 

encaracolados e eu tenho cabelos lisos. 

 O jogo termina quando todos estiverem participados. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é reconhecer e nomear as diferenças e 

semelhanças entre as características física dos membros da família através de 

jogos, para que a criança desenvolva atitude de respeito para com todos.  

 

 

 

 

  

 



 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/03/2021 SEMANA: 2 

PROFESSOR: JACQUELINE, MERIVANIA, RAQUEL TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

Atividade:  

Rostos com partes diferentes 

 

Faixa etária :3 anos. 

 

Recurso: 

Jornal, revistas, papel para colagem, cola, tesoura. 

 

 

Estratégia: 

O adulto junto com a criança irá procurar nas revistas e jornais e recortar várias 

partes de rostos: muitos olhos, bocas, narizes, orelhas.  

Coloque tudo no saco ou sacola escura. 

Desenhe no papel, contornos de rostos sem cor. A brincadeira é montar rostos 

diferentes com as partes que vocês sortearem da sacola. 

Façam 3 rostos e vejam as diferenças.  

Pintem os rostos da cor que preferirem. Procure aproveitar para falar que 

nenhum é igual e não tem um mais ou menos bonito, mais ou menos certo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade é mostrar diferentes linguagens artísticas e 

culturais e desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

 

 

 


