
 
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA:01/07/2021 SEMANA: 17 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI  TURMA:  

MATERNAL A  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

              PROJETO: FAMÍLIA, EMOÇÕES E SENTIMENTOS 

                                                             FESTA CAIPIRA           

 

Atividade: decorar bandeirinhas 

Recursos: Bandeira impressa, cola, tesoura, giz de cera, lápis de cor ou canetinha 

Papéis diversos: crepom, seda, laminado, e.v.a, retalhos de tecidos, rendas, etc. 

Estratégia: 

Para decorar a sua bandeirinha, o responsável deverá orientar  que a criança  pinte, 

faça colagem e recorte a bandeirinha impressa que está disponível na secretaria da 

escola junto com o kit de materiais de apoio para o mês de junho. 

Depois poderá utilizar sua criatividade, decorando a como preferir, colocamos 

algumas sugestões acima. Utilize tecidos com chita estampados com cores variadas 

e intercale com fitas de tecido igualmente coloridas, certamente a decoração vai ficar 

um arraso. Outra dica bem legal é utilizar tesoura zigue-zague para criar um efeito de 

tecido rústico que fica muito legal. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é desenvolver coordenação motora fina, interação 

entre adultos e crianças, observação, atenção, concentração e estimular a 

criatividade. 

  

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/07/2021 SEMANA:17  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós 

 

 

LINK :https://www.youtube.com/watch?v=ZgiiDkC60T4   

(Sentimentos da pandemia) 

 

Atividade: Sentimentos na pandemia.  

Recurso: Celular/computador com acesso à internet.  

 

Estratégia: Para finalizar nossa semana e nosso projeto a professora Raquel 

preparou uma história muito especial para todos vocês assistirem juntos, o adulto 

observará se a criança entendeu os seus sentimentos, perguntar se gostou da história 

e explicar que precisamos saber que é normal sentir vários sentimentos que podem 

ajudar ou não o nosso dia a dia, esperamos que gostem e que em breve estejamos 

juntos de novo! Beijos de todas as Profs.: Marcely, Raquel, Merivania e Jacqueline.  

 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Em tempos de isolamento social em consequência da pandemia do novo corona vírus, 
se faz ainda mais necessário falar sobre saúde mental. “Precisamos pensar em como 
ficar saudável durante esse período, para além das questões físicas”, diz a 
coordenadora da Saúde Mental da Secretaria da Saúde (SES), Marilise Souza. “É 
muito comum a gente se sentir angustiado, triste ou preocupado, até mesmo confuso 
ou com raiva com essa situação em que estamos vivendo. A pessoa não precisa se 
sentir culpada por se sentir assim”, ressalta Marilise. Ela explica, porém, que é preciso 
dosar o quanto esses sentimentos afetam a vida. Essa história fala de forma lúdica 
sobre nossos sentimentos durante a pandemia e como lidar com esse turbilhão de 
emoções. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgiiDkC60T4

