
 

    
 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/05/2021 SEMANA: 11 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

PROJETO: Família, emoções e sentimentos 

“A família de Marcelo”. 

 

Link da música: https://youtu.be/gEaERQlOiAY 

Aprenda o alfabeto, cantando a música do alfabeto 

Atividade: A casinha do meu nome. 

 

Recurso: 

Giz para desenhar a casinha no chão, rádio, tablet ou celular para a ouvir 

música. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável desenhara para a brincadeira "A casinha do meu nome" 

que consiste em desenhar casinhas no chão da casa, contendo uma letra 

escrita em cada casa. Assim, ao som da música da abelhinha (alfabeto) as 

crianças dançam, quando a música para a criança juntamente com o adulto 

responsável entra na casa a qual a letra inicial de seu nome e do responsável 

está escrita. 

Após a brincadeira gostaríamos que respondessem as questões para 

verificarmos se a criança alcançou o objetivo proposto através da atividade. 

Acriança reconheceu a letra de seu nome? 

Apresentou ou não alguma dificuldade? 

O responsável apresentou alguma dificuldade para compreender a proposta da 

atividade? 

Por favor  

, responda o questionário e envie no grupo da escola. É muito importante para 

sabermos se foi alcançado o objetivo proposto para essa atividade. 

Curiosidade sobre esta Atividade: 

A proposta para essa atividade com a primeira letra do nome, e proporcionar, 

autoconhecimento, fazendo com que a criança se descubra, perceba que ela, 

assim como seus amigos e familiares, têm uma identidade própria, 

reconhecendo se como um sujeito importante que possui um nome que é só seu, 

a interação com os familiares e brincadeira. 

 

 

 

 

https://youtu.be/gEaERQlOiAY


 

 

 

ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/05/2021 SEMANA: 11 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
 
 Atividade: Obra 3D de Ivan Cruz “Soltando bolinhas de sabão – 1999” 

 

Recurso: Massinha de modelar e suporte para a obra (papelão ou papel)  

 

Estratégia: Brincadeira boa é aquela que já começa animada nos “preparativos” 

da brincadeira. Toda criança adora brincar de massa de modelar, imagina se 

elas mesmas fizerem a massinha? Tenho certeza de que a brincadeira ficará 

ainda mais divertida, não acha?   

Hoje vamos confeccionar nossa massinha de modelar para fazer a nossa obra 

do Ivan Cruz em 3D, caso já tenha a massinha em casa deverá apenas fazer a 

releitura 3D.  

Material para confecção da massinha: 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara 

de sal, 1 e 1/2 xícara de água, 1 colher de chá de óleo, (para colorir a massa 

podemos usar: corante alimentício, colorau, açafrão, gelatina ou suco) 

Modo de Fazer: Numa tigela grande, misturar todos os ingredientes e amassar 

bem até ficar boa para modelar. Guardar em saco plástico ou vidro bem 

tampado. Essa massinha é muito usada em animações de festa infantil que os 

animadores fazem a massinha na hora com as crianças e elas adoram. Para dar 

cor a massinha, compre corante para alimento e pingue algumas gotas. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Na nossa releitura 3D, vamos observar se 

a criança gosta de sujar as mãos e reproduzir objetos de seu cotidiano, permita 

a liberdade de criar e imaginar tudo que ela quiser, ofereça um suporte resistente 

como o papelão para dar apoio a criação do pequeno.  

 

 

 

 


