
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:18/06/2021 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” 

 

 

Link do vídeo https://youtu.be/7ZpyM_gc8PU  

Tipos de moradias. 

 

Atividade: Procurar imagens de moradias em revistas 

 

Recurso: Aparelhos eletrônicos com acesse à internet, revistas, papel diverso, 

tesoura, cola. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo – “Tipos de moradias.” 

explicando para a criança o material com qual são feitas as moradias que 

aparecem, caso a criança não compreenda exemplo: alvenaria (casa de blocos 

ou tijolo) Qual casa é parecida com a sua. A seguir ofereça revistas para que a 

criança procure e recorte quantos tipos de moradias conseguir encontrar. Pode 

fazer um cartaz colando as figuras encontradas ou apresenta-las de outra forma 

através de registro no grupo da escola com um breve relato do comportamento 

da criança durante a atividade: 

Teve dificuldades em encontrar as imagens? Se concentrou?  

 

Observação: Se não tiver em casa tesoura pequena e sem ponta, a criança pode 

recortar com as mãos ou auxílio do adulto as imagens da revista. 

 

Curiosidade sobre esta Atividade: 

A proposta para esta atividade e auxiliar a criança a desenvolver concentração, 

atenção, coordenação motora, fazer comparação entre imagens enquanto 

aprende sobre os moradia e em que tipo ela mora. 

 

 

https://youtu.be/7ZpyM_gc8PU


 
 
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/06/2021 SEMANA: 15 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

  
Atividade: História dramatizada.  

 

Recurso: Material produzido essa semana (fantoches, dedoches, casinhas de 

palha, palito, tijolo, lobo de saco de pão ou meia de lã). 

 

Estratégia: Faça um teatrinho sobre a história “Os três porquinhos” que 

trabalhamos nessa semana. Nesta dramatização você pode utilizar os materiais 

produzidos nas aulas passadas (fantoches, dedoches, casinhas de palha, palito, 

tijolo, lobo de saco de pão ou meia de lã), bem como criar os personagens com 

outras estruturas. (exemplos palitos, vassouras, brinquedos, entre outros).  

 

Curiosidade sobre esta atividade: A dramatização infantil traz muitos 
benefícios para as crianças, trabalha a postura e a apresentação corporal, traz 
autoconfiança para falar em público, melhora a memória, reforça o interesse pela 
literatura, estimula o trabalho em grupo, incentiva uma vida mais saudável, entre 
outro. 
 

 

 


