
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:19/05/2021 SEMANA: 11  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

 
PROJETO: FAMÍLIA, EMOÇÕES E SENTIMENTOS 

HISTÓRIA: “A FAMÍLIA DE MARCELO” 
 

 
 
Atividade:  Vamos levar a menina até sua família.  
Recurso: 

Folha de papel impressa, lápis, lápis de cor, giz de cera etc., 

 

Estratégia: 

 

O adulto responsável irá auxiliar o aluno na atividade impressa pela escola, que 

deverá percorrer o caminha ajudando a menina chegar em casa e pintar o 

desenho bem colorido. 

Após realizar a atividade grave um vídeo e faça um breve relato de como a 

criança reagiu a atividade. 

A criança conseguiu encontrar o caminho sozinha ou com ajuda? 

A criança conseguiu pintar o desenho dentro do espaço? 

Como se comportou durante a atividade? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é desenvolver na criança o raciocínio lógico, 

autonomia, coordenação motora fina, noções espaciais e habilidades artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/05/2021 SEMANA: 11 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, gestos e movimentos /Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações  

 
Link: https://youtu.be/HdaKn21ubak  

Bolinha de sabão caseira – Professora Marcely 

 

Atividade: Confecção da bola de sabão caseira  

 

Recurso: Garrafa pet (qualquer tamanho), água, 1 colher de açúcar, 5 colheres 

de detergente, fita adesiva de sua preferência.  

 

Estratégia: Com as crianças em casa, que tal diverti-las e fazer uma brincadeira 

com toda a família? As bolhas de sabão são muito simples e os pequenos 

adoram vê-las voando no ar. Mas para soltar as bolas mais lindas, um bom 

preparado é muito importante. No vídeo a professora Marcely nos ensina a fazer 

bolinhas de sabão em casa com materiais simples e de fácil confecção. Corte a 

garrafa Pet em duas partes, passe a fita adesiva em suas extremidades, prepare 

o liquido misturando os ingredientes e depois é só brincar! O responsável deve 

observar se a criança consegue soprar ou se ela pega a bola de sabão, se ela 

teve alguma dificuldade, faça um vídeo e nos envie! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Quanto mais seco o dia, mais rápido elas 

se vão. A parede da bolha é a água, que fica como num sanduíche entre duas 

camadinhas de sabão. Enquanto o sabão conseguir segurar a água da 

evaporação, a bolha está a salvo. Assim que não der mais, ela estoura. Nessa 

experiência as crianças vivenciam a observação e transformação dos elementos 

da natureza, vivenciando momentos de prazer e descobertas.  

 

 

 

https://youtu.be/HdaKn21ubak

