
 

    

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:16/06/2021 SEMANA: 15 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

PROJETO: Família, emoções e sentimentos 

“Tipos de moradias” 

 

O vídeo para está atividade será postado no grupo. 

Vídeo brincando com a parlenda:  

Janela, janelinha 

Porta, campainha. 

Dim dom! 

 

Atividade: Brincar com a parlenda. 

 

Recurso: 

Aparelhos eletrônicos com acesse à internet. 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo da parlenda: Janela, 

janelinha, porta, campainha.  

Faça essa brincadeira com a criança, peça para ela fazer com você, com ela 

mesma, vale também convidar os membros da família que moram na casa para 

brincar. 

Registre este momento e envie para o grupo da escola, juntamente com um 

breve relato do comportamento da criança durante a atividade: Não gostou? 

Teve dificuldade em apontar o dedo para a parte correta do rosto que 

representavam, janela, porta e campainha? Se divertiu com a brincadeira? 

 

Curiosidade sobre esta Atividade: 

A proposta para está atividade é usar parlendas em brincadeiras lúdicas para 

representar partes importantes das moradias. Envolvendo a família em 

brincadeiras culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

                                    

Atividade: Construção das três casinhas  

 

Recurso: folha A4, palha-barbante ou lã, palha ou mato seco, cola, palito de 

picolé ou palito de fósforo, prendedor de roupa, papel picado em quadradinhos, 

marrom, bege ou vermelho. 

 

Estratégia: A criança junto com adulto irá desenhar três casinhas do mesmo 

tamanho e recortar. Depois, fazer colagem. Usar os seguintes materiais: 

Casa de palha: barbante ou lã, palha ou mato seco, cola. 

Casa de madeira: palito de picolé ou palito de fósforo, prendedor de roupa, cola. 

Casa de tijolo: papel picado em quadradinhos, marrom, bege ou vermelho. Pode 

ser o papel branco e colorir os quadradinhos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Nesta proposta vamos fazer a colagem 

usando diversos materiais para a construção das casinhas citadas na história 

dos três porquinhos. A ideia de construção no conto está relacionada à 

formação e a estruturação da própria personalidade. 

 

 

 

 


