
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/04/2021 SEMANA: 8  

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

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

 

 

 LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=o6Kp2nxnX1Q 

Vídeo: Dia do Trabalho “animação sobre o Dia do Trabalho” 

Atividade: Conhecendo as profissões 

Recursos: celular, computador, notebook ou tablet com acesso à internet. 

Estratégia:  

O adulto responsável juntamente com a criança após assistir ao vídeo: O dia do 

trabalho. A família e a criança irão conversar sobre as diversas profissões, suas 

importâncias e curiosidades. 

O adulto devera falar um pouco sobre sua profissão e sua rotina de trabalho e 

questionar os pequenos sobre qual profissão pretendem ser quando crescer.  

Exemplo: 

1º O que você que ser quando crescer? 

2º Que trabalho essa profissão exerce? (o que faz) 

3º Com que idade você vai começar a trabalhar? 

Registre esse moimento através de vídeos e fotos e compartilhe no grupo da 

sala.   

Curiosidade sobre esta atividade: 

Como estamos trabalhando o Dia do Trabalho propomos essa atividade para 

conscientizar familiares e crianças que todas as profissões são importantes e 

necessárias. Conhecer diversas profissões do meio social, os modos de ser, de 

viver e de trabalhar de cada pessoa e se familiarizando com os profissionais 

existentes em sua família.  

https://www.youtube.com/watch?v=o6Kp2nxnX1Q


 

 

 

ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/04/2021 SEMANA: 8  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, Gestos e Movimentos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LINK DA ATIVIDADE:  Palavra Cantada | Cuida com Cuidado 
https://youtu.be/1X_ow1SKMys 
 

Atividade: Cuida com cuidado! 

Recurso: celular com a música 

 

Estratégia: Hoje vamos criar com o corpo formas diversificadas de expressão 

de sentimentos, sensações e emoções.  Ouçam a Música: Cuida com cuidado/ 

palavra cantada https://youtu.be/1X_ow1SKMys, elaborem uma coreografia 

simples mais que contemple o movimento dos braços, pernas, mãos e pés. 

Aceitam o desafio?  Não esqueçam de filmar e nos enviar no grupo do 

WhatsApp.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização, à liberdade, ao respeito, à 

dignidade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.” – Artigo 227 da Constituição Federal de 1988.  

CUIDE COM CUIDADO!  

 

https://youtu.be/1X_ow1SKMys
https://youtu.be/1X_ow1SKMys

