
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/05/2021 SEMANA: 10 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI TURMA: 
MATERNAL A 

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

 

Link da atividade: 

https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE 

As formas geométricas-Gugudada 

 

Atividade: elefante de formas geométricas. 

          

Recurso: Papeis em geral, tesoura, régua, copo, cola. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá auxiliar a criança na atividade. 

1º separe objetos que tenham em casa que apresente as formas de círculo, quadrado 

e retângulo. 

2º façam o contorno das figuras: 2 círculos, 2 retângulos e 2 triângulos.    

3º monte o elefantinho seguindo o exemplo da foto. 

  
Lembrando sempre que os adultos só irão auxiliar as crianças nas dificuldades 

apresentadas. É importante que a criança realize a atividade com autonomia. 

Em seguida poste no grupo uma foto ou um vídeo da criança realizando a atividade e 

nos conte como foi a experiencia. Se a criança teve dificuldades em riscar, recortar ou 

identificar as figuras geométricas. Lembrando sempre de colocar o nome da criança na 

postagem 

Curiosidade sobre esta Atividade: 

A proposta para essa atividade é desenvolver na criança a autonomia, criatividade, 

conhecimentos matemáticos, coordenação motora ao riscar, recortar e colar a figuras 

geométricas contribuindo para seu desenvolvimento. 
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https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/05/2021 SEMANA: 10 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS:  Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Jogo de adivinha  

 

Recurso: Celular e acesso à internet  

 

Estratégia: É importante falar dos sentimentos com as crianças através de uma forma 

lúdica e divertida, o adulto fará expressões faciais para a criança adivinhar qual 

expressão você está fazendo, o adulto observará se a criança tem dificuldade em 

interpretar a imagem através da fala, envie um vídeo para nós. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Segundo a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) é fundamental que a criança pequena seja capaz de “Reconhecer seu corpo e 

expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e 

descanso.”  

 

 

 


