
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/04/2021 SEMANA: 7  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/AWQM-Mq6kw4 
Vídeo: Pindorama / Palavra Cantada. 
 

Atividade:  

Atravessar o mar, sem molhar os pés.  

Recurso: 

Celular, tablet, computador, notebook, lençol, toalha ou qualquer tecido 

disponível em casa. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo Pindorama / Palavra 

Cantada, sempre mostrando e fazendo comentários, sobre as imagens que 

aparecem, exemplo: Olha o índio que vimos no livro do Poti, o navio, o mar, o 

homem diferente do índio (Português) etc., A seguir convidara a criança e quem 

morar na casa para brincar de atravessar o mar sem molhar os pés. Colocará 

um pano no chão que será o mar, deixando do jeito que a criança possa pular 

sobre ele, e vai abrindo mais o pano quando o adulto for pular. Não pode pisar 

no pano, boa brincadeira, repita quantas vezes quiser e se divirtam, não esqueça 

de registrar e enviar para o grupo da escola. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade e apresentar à criança, o primeiro contato dos 

índios com portugueses de maneira lúdica através de vídeo, utilizando 

elementos encontrado neste para criar brincadeiras que estimulem o seu 

desenvolvimento motor. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AWQM-Mq6kw4


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/04/2021 SEMANA: 7 

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

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

 

LINK DA ATIVIDADE: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ofsn6Qnybqw 
Aquitã, o indiozinho – livro infantil / história infantil / audiobook. 

Livro: Aquitã, o indiozinho Adaptação de um filme de animação de Frata Soares  

Atividade:  

Hora da leitura. 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet. 

 

Estratégia: 

O adulto com a criança irá assistir ao vídeo “Aquitã o indiozinho”, em seguida, 
conversar com a criança sobre como o indiozinho Aquitã venceu o medo ao 
explorar o ambiente em que vive, e você o que faria se fosse o indiozinho?  
Envie um vídeo bem bonito respondendo. 
  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Para as crianças é muito bom ter o hábito de ler, isso ajuda a desenvolver a 

criatividade e imaginação, além de estimular outras habilidades interessantes 

como a memória e concentração, aumento do vocabulário e conhecimento 

inspirados pelas histórias dos livros. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ofsn6Qnybqw

