
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/05/2021 SEMANA: 11 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇAO 

PROJETO: Família, emoções e sentimentos 

“A família do Marcelo”. 

LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/clav_AUUzto 

A Família Do Marcelo - por Ruth Rocha – 

Vídeo Aula/Infantil/Livro/História/Livro Áudio. 

 

Atividade:  A História do livro “A Família do Marcelo Marmelo Martelo”  

 

Recurso: Celular, computador, notebook ou tablet 

Estratégia:  

Assiste o vídeo ou conta a História “A Família do Marcelo Marmelo Martelo”, 

Fazer perguntas para a criança, gravar um vídeo e enviar para o grupo com as 

respostas da criança. 

• Qual o nome da história? 

• Quem mora na sua casa? 

• Nome da mamãe, do papai e do irmão (se tiver) 

• Se tem animal (qual o nome) 

• Nomes dos Avós (se tiver) 

Observação: caso a criança não consiga responder, a mãe ou 

responsável irá falar os nomes. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade identificar informações pessoais e mostrar 

que temos diversos tipos de famílias e saber mais um pouco da sua, quem são 

as pessoas que convivem na sua casa. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/clav_AUUzto


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/05/2021 SEMANA: 11 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

 
Nome da obra de Ivan Cruz 
Soltando bolinhas de sabão - 1999 

 

 

Atividade: Observação das cores e características 

da obra de Ivan Cruz  

 

Recurso: Celular e internet  

 

Estratégia: Hoje vamos observar a obra de Ivan Cruz e responder ao 

questionário. Pergunte ao seu pequeno:  

1- Quais cores estão presentes na obra?  

2- Quantas cores são? 

3-  O que os personagens estão fazendo?  

4- Você tem irmãos ou irmãs? Quantos e como eles brincam com você? 

5- Você já brincou de fazer bolinhas de sabão com um adulto? Se sim, você 

gostou? 

6- O que você achou da Obra? Quem pintou? 

Responsável, pedimos que pergunte e deixe a criança responder sozinha, 

lembrando que não existe certo ou errado e sim o entendimento de cada um.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Com essa proposta pretendemos estimular 

a percepção visual das crianças por meio das artes. A Arte na Educação Infantil 

é uma importante ferramenta da educação, pois estimula o desenvolvimento das 

crianças. Afinal, por meio da arte, é possível aprender, adquirir novas 

habilidades e enxergar diferentes perspectivas e sensações a respeito de um 

mesmo ponto. 

 

https://www.colegioetapa.com.br/portal/ensino/ensino-ei-efi

