
 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:05/08/2021 SEMANA: 20  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

QUEM CUIDA DE MIM 
SEMANA DOS PAIS 

 

 
 
 

LINK: https://youtu.be/OzXOoleXJLU   
Vídeo da música: Eu te amo papai. 
 

Atividade: Desenhar o papai. 

 

Recurso: tv, celular ou tablet com acesso à internet, folha de papel, lápis preto, 

lápis de cor, giz de cera. 

 

Estratégia: 

A criança junto com o adulto responsável irá assistir ao vídeo da música: Eu te 

amo papai a seguir a criança irá fazer um desenho bem bonito do papai. Pode 

ser o papai biológico ou o do coração o importante é que haja amor entre os dois. 

 

Curiosidade sobre esta atividade 

 

A proposta para essa atividade é aprimorar na criança suas habilidades motoras 

e artísticas enquanto demonstra afeto desenhando a figura paterna. 

 

 

 

 

https://youtu.be/OzXOoleXJLU


 

 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 05/08/2021 SEMANA: 20  

PROFESSOR: Raquel, Marcely, Jacqueline, Merivania.  TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

                                        

                                         
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pVn3w2UZGQw 
Atividade 3 – Constrói um rosto (Somos feitos de palavras) 
 
 Atividade:  Constrói um rosto 

 

Recurso: celular, papelão ou papel, prendedor, tesoura, cola, revista. 

 

 

Estratégia: 

Após assistir o vídeo “Constrói um rosto”, a criança deve folear a revista 

procurando fotos de rosto, olho, boca, nariz, barba, o adulto ajudará a criança a 

recortar as fotos em revistas, colando no papelão até fazer um quadro pequeno, 

criando imagens bem diversificadas, depois com os prendedores fixará o quadro 

para apoiar na estante ou no lugar que a criança escolher.  

 Não esqueçam de enviar uma foto ou vídeo! 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar a criatividade artística, afetividade, coordenação motora, 

interação com seus familiares, tornando-se capazes de valorizar as relações 

interpessoais, respeitando e reconhecendo as diferenças que existem nos 

outros. 

https://www.youtube.com/watch?v=pVn3w2UZGQw
https://maisativos.com.br/loja/produtos/somos-diferentes-mas-somos-iguais/
https://maisativos.com.br/loja/produtos/somos-diferentes-mas-somos-iguais/

