
 

 

 

 

 

           

 

Link da atividade: https://youtu.be/E-QgjYMZ07E 

Música Independência do Brasil  

 

Atividade: Reproduzir o som do cavalo. 

 

Recurso: Celular, Computador, Tablet, Tv. 

 

Estratégia: Após assistirem ao vídeo “Música Independência do Brasil”. O 

responsável irá colocar a criança sentada em suas pernas, e irá segura-lo pelos 

braços. Se quiser, você também pode segura-lo pela cintura. Então, dê 

pequenos pulinhos, leves com sua perna, imitando o trote de um cavalo. Pode 

até fazer o barulho de “Tloc, tloc. E prepare-se para muitos sorrisos! Boa 

diversão. 

Compartilhem conosco esse momento, através de vídeos ou fotos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: As crianças gostam de imitar as pessoas, 

especialmente as situações que lhes chamam atenção. Brincadeira de imitar é 

uma atividade muito interessante, pois desenvolve a imaginação e estimula a 

expressão. Quanto mais experiências diferentes pudermos oferecer a elas, mais 

exercitarão a imaginação, criando e atribuindo sentidos a realidade da qual 

fazem parte. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/09/2021 SEMANA: 24 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila, Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1- A 

Objetivo de aprendizagem: Imitar gestos e movimentos de outras crianças adultos e 

animais. 

https://youtu.be/E-QgjYMZ07E


 

    

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 01/09/2021 SEMANA: 24 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 
usando instrumentos riscastes e tintas. 

 

 
  

Atividade: Confeccionando a Bandeira Nacional 
 

Recurso: Papel, Tinta guache, Giz de cera (nas cores: Verde, amarelo e 

azul), pincel, esponja  ou outro material para utilizar para pintar. 

 

Estratégia: 

Vamos fazer a bandeira do Brasil? 

Em um papel o responsável deverá pintar a mão da criança com tinta guache na 

cor verde e carimbar no papel, caso não tenha tinta pode apenas contornar a 

mão do aluno no papel com giz de cera verde. Depois complete o desenho com 

as outras partes da bandeira e deixe a criança colorir o losango na cor amarela 

e o círculo na cor azul, assim como está na imagem acima. Se divirtam!  

Registre o momento com fotos e vídeo e descreva sobre a atividade no grupo da 

sala.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é desenvolver através do lúdico a coordenação motora 
fina, concentração, ensinar sobre a bandeira Nacional e apresentar as cores 
verde, amarelo e azul.  

 

 


