
 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:26/05/2021 SEMANA:12  

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

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

        PROJETO FAMILIA EMOÇÕES E SENTIMENTOS. 

                           (BRINCADEIRAS COM REGRAS)                                      

  

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/A5NCzeePUR8 

Música elefante colorido. 

 
Atividade: Brincadeira elefante colorido. 
 

Recurso: Aparelho eletrônico com acesso à internet, objetos coloridos que se 

encontram em casa. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo: Elefante colorido, após 

irá brincar com a criança desta mesma brincadeira. Ele dirá, elefante colorido e 

orientará a criança a responder:  Que cor? O adulto escolherá uma cor e pedirá 

para a criança procurar pela casa e trazer um objeto da cor mencionada, se o 

objeto encontrado for muito grande ou pesado pode apenas tocá-lo. Filme este 

momento e envie para o grupo da escola junto com um breve relato sobre como 

a criança realizou está atividade, exemplo: Gostou? Conseguiu entender as 

regras da brincadeira? Reconheceu as cores? Teve dificuldades em encontra os 

objetos com cores correspondentes. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é auxiliar a criança a entender e participar de 

brincadeiras com regras obedecendo comandos para desenvolver concentração, 

atenção, coordenação motora, reconhecimento das cores, discriminação visual 

e auditiva.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/A5NCzeePUR8


 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/05/2021 SEMANA: 12 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, Sons, Cores e Formas 

 
                             SEMANA DO BRINCAR 

 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=E_66JFs_xeQ 

Cobrinha de papel - Professora Jacqueline 
 

 

Atividade: Cobrinha  

 

Recurso: folha de papel (caderno, revista, sulfite)  

 

 

 

Estratégia: A professora Jacqueline vai nos ensinar a fazer uma cobrinha de 

papel fazendo uso apenas de 1 folha (caderno, revista, sulfite) e dobradura, o 

adulto observará se a criança consegue dobrar a folha e soprar para que a folha 

se mova do lugar.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: A dobradura de papel é uma atividade 

tranquila, sem agitação e que exige concentração. Dessa forma, promove a 

diminuição da frequência cardíaca e promove a calma. O ato de fabricar, 

produzir, criar e confeccionar suas próprias coisas faz com que a criança entenda 

o objetivo e função do trabalho, explorando as habilidades motoras da criança e 

o raciocínio.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_66JFs_xeQ

