
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 9 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani Data: 06/05/2021 Turma:  B l A 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

 

 

4ª Atividade 06 de maio 

Atividade: Vídeo Mamãe Maravilhosa Zoorquestra Dia das Mães! 

Objetivo: Valorizar o papel das mães e conscientizar as crianças sobre valores éticos, tais como: 

Obediência, respeito, compreensão. Desenvolver a coordenação motora, a percepção auditiva e 

visual da criança. 

Como fazer: Interagir e socializar, vendo e escutando a música do vídeo “Mamãe Maravilhosa” 

com intenção de homenagear as mães em seu dia. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pryfElVt9kU 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pryfElVt9kU


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:   Semana 9 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Elizete, Eliana, Roseli 
e Vera. 

Data: 06/05/2021 Turma: BIB 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

Quinta-feira: 06/05/2021 
 
Tema: Dia das Mães 
 
4ª Atividade:  O pote dos elogios 

O objetivo dessa atividade é fazer com que a criança reconheça a importância da figura da mãe 

estimulando a afetividade entre elas. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Inicie escrevendo em pequenos corações de papel elogios como: linda, especial, carinhosa, forte, 

amável, meu amor, meu porto seguro etc. Coloque os corações de papel dentro de um potinho. 

Depois em uma cartolina ou uma folha de papel grande, desenhe um coração e deixe a criança 

pintar de vermelho com giz de cera ou até mesmo tinta guache se tiver em casa, e escreva no 

coração a frase: “MAMÃE VOCÊ É.” 

Em seguida peça para a criança pegar um coraçãozinho de cada vez do potinho, leia o que está 

escrito passe cola e peça para seu pequeno colar ao lado do coração como mostra a imagem. 

Finalize lendo para a criança o que está escrito no coração e escolha um local para deixar exposto 

em homenagem a mamãe. 

 

Link para acesso da imagem: https://images.app.goo.gl/pUE6RK7JgXqR76vq9 

 

 
 

 

https://images.app.goo.gl/pUE6RK7JgXqR76vq9

