
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 

Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves, Rodrigo G. Silva 

TURMA:MATERNAL 

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

Traços, Sons, Cores e Formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO04)  

Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando 

cores, texturas. 

    

Tudo bem turminha!!! 

Hoje vamos falar um pouco da nossa família, cada um de nós temos uma. 

E todos são importantes. 

A gente ri junto, 

Chora junto, 

Come doce, brinca.... 

O Papai e a Mamãe dão colinho, 

A Vovô e o Vovó dão uma atenção especial. 

A Titia e Titio brinca com a gente…. 

E os nossos irmãos, somos parceiros. 

 

Para lembrar da nossa família, que é tão especial, faremos um chaveiro de 

coração. 

Vamos precisar de: 



Uma cópia do molde impressa ou podemos desenhar 

um coração. 

Pintar e colar em um papel duro, papel cartão ou 

papelão. 

Desenhar nossa família com tinta utilizando os dedinhos  

ou desenhar com lápis de cor e giz de cera.  

Um pedaço de barbante ou lã para fazer a alça. 

 

Vamos desenhar e colorir, em seguida fazer um furinho, 

passar o barbante dá um nozinho na ponta e está pronto! 

Agora e só pendurar ou dar de presente. 

Enquanto desenhamos vamos ouvir a música:  

Mundo Bita - Nossa Família (clipe infantil) 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades impressas podem ser retiradas na escola, ligue e agende seu 
horário. 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w


LETRA DA MÚSICA - NOSSA FAMÍLIA 

Na minha família, todo domingo tem feijoada, também tem violão E a gente 

canta sempre a mesma canção 

Seja do jeito que for 

Com quanta gente tiver 

Família é amor  

É pro que der e vier 

A família dela gosta da praia 

Nos feriados dos dias de verão 

As titias levam picolé de limão 

Na família dele, tantas histórias Vovó contava e 

fazia questão  

De assistir novela lá na televisão 

Seja do jeito que for 

Com quanta gente tiver 

Família é amor 

É aquela gente que a gente quer perto 

Gente que se ama, gente que dá certo 

Gente que a gente chama de gente da gente 

Na nossa família, primos e primas em disparada na maior confusão  

Quando todos estão, parece um furacão 

Em qualquer família, beijos e abraços, eternos laços, divina união Tudo em 

sintonia, bate um só coração 

Seja do jeito que for 

Com quanta gente tiver 

Família é amor 

É pro que der e vier 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA  


