
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:12/03/2021 SEMANA: 2  

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

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

 

LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/NLvVGLd6_IM 

Apelido não é nome. 

 

Atividade: 

A primeira letra do nome. 

 

Faixa etária: 3 anos.  

 

Recurso: 

Recipiente, farinha ou fubá.  

 

                                                
Estratégia: 

 

Com adulto, a criança irá assistir o vídeo “Apelido não é nome”, com a ajuda da 

criança colocar a farinha no prato e escrever a primeira letra do seu nome.  

Em seguida pedir para que ela tente escrever sozinho.  

Explicando para criança que todos nos temos um nome, que nossos pais 

escolheram, e que nunca devemos chamar as pessoas pela sua característica 

física e sim pelo próprio nome. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta para essa atividade é estimular a criança na escrita do nome e sua 

identidade, abordando o tema bullying e combatendo preconceito de maneira 

lúdica e de acordo com a faixa etária da criança.  

 

 

https://youtu.be/NLvVGLd6_IM


    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/03/2021 SEMANA: 2  

PROFESSOR: JACQUELINE, MERIVANIA, RAQUEL TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: o Eu, o Outro e o Nós; Corpo, Gestos e Movimentos 

 
 
 LINK DA ATIVIDADE: 

https://www.youtube.com/watch?v=1TuiHeNltbo 

Todos os povos – Mundo de Bita. 

 

Atividade: Todos os povos. 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet. 

 

Estratégia: 

 

O adulto junto com a criança e outros membros da família, irá assistir o vídeo 

E a atividade vamos dançar todos juntos acompanhando o vídeo. 

 

Vamos aproveitar e gravar um vídeo ou tirar uma foto desse momento em família 

conhecendo outras culturas, enviar para as professoras a sua participação. 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade é mostrar a diversidade de culturas, utilizar o 

corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como 

instrumento de interação com o outro e com o meio, atuando de maneira 

independente, com confiança de suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TuiHeNltbo

