
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/04/2021 SEMANA: 5   

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
 
 
Atividade: (Brincadeira) 
 Coelhinho da Páscoa mandou. 

  

Estratégia: 

O adulto responsável irá explicar para a criança que toda vez que ele der um 

comando ela fará o que foi indicado exemplo:  

Coelhinho da Páscoa mandou:  

Pular em um pé só, quando a criança executar este movimento. 

 

O adulto muda o comando, orientando a criança a rolar, andar de costas, dançar, 

cantar uma música, sem esquecer de falar “coelhinho da páscoa mandou” antes 

de qualquer comando. 

Todos os membros da família podem participar e se divertir, não esqueçam de 

registrar este momento através de foto ou vídeos e enviar ao grupo da escola. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é apresentar ao aluno de maneira lúdica, símbolos e 

tradições de datas comemorativas, explorando movimentos corporais.  

 

 

 

 

 



 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/04/2021 SEMANA: 5 

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

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

 
 
 LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0 

Coelhinho da Páscoa - DVD Galinha Pintadinha 3. 
 

 

Atividade:  

Coelhinho da páscoa e suas cores. 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet, objetos coloridos, dvd, cd. 

 

Estratégia: 

 

O adulto irá assistir o vídeo “Coelhinho da páscoa”  

com a criança, em seguida ela vai procurar os objetos com as cores que o 

coelhinho falou na música. Tirar uma foto bem bonita e enviar para nós. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

As crianças bem pequenas aprendem sobre os objetos por meio das 

descobertas que fazem a partir da exploração e investigação sobre eles, têm a 

oportunidade de identificar suas características e ordenar e organizar as 

informações que apreendem por meio de suas ações. 
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