
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:11/03/2021 SEMANA: 2  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: o Eu, o Outro, o Nós. 

                                    

 
Atividade: Caixa mágica . 

 

Faixa etária: 3 anos. 

 

Recurso: Caixa de papelão e um espelho. 

 

Estratégia: 

O adulto irá separar uma caixa com tampa, coloque o espelho e feche.  

Com as pessoas que moram com a criança, fale sobre elas, explique a função 

de cada um, pai, mãe, avó, irmãos.   

Depois de apresentar todos, o adulto fala o que tem dentro da caixa, a foto de 

uma pessoa muito especial.  

Diga que vai mostrar a foto para todos, um por um,  

Ao abrir a caixa, notará que é a sua imagem no espelho. 

Após essa atividade pedir para a criança comparar uma pessoa com a outra, 

observando suas características físicas diferentes, mesmo sendo da mesma 

família.  

Reforçando a importância em respeitar a todos.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta para essa atividade é que a criança se familiarize com sua imagem e 

a do outro. Observando as diferenças e respeitando.  

 

 

 



 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/03/2021 SEMANA: 2 

PROFESSOR: JACQUELINE, MERIVANIA, RAQUEL TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, Sons, Cores e formas 

 
 
 LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/kwU8TwARtIA 

Todo mundo é diferente – Aprender é Mágico. 

 

 

Atividade: Todo mundo é diferente. 

 

Faixa etária: 3 anos.  

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet, papel, lápis de cor, tinta ou giz de cera. 

 

Estratégia: 

 

O adulto irá assistir o vídeo com a criança, se tiver outros integrantes da família, 

convide também para assistir o video. 

Em seguida, conversar sobre as características de cada integrante da família, 

quais as suas diferenças e qualidades, vamos fazer um desenho bem bonito com 

várias cores de você e sua família.  

Tirar uma foto bem bonita do desenho e você e enviar para nós. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade é estimular a criatividade da criança e o seu 

desenvolvimento, respeito as diferenças no convívio familiar e social.  

 

 

 

 

https://youtu.be/kwU8TwARtIA

