
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 03 /09/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo 

nas brincadeiras e interações das quais participa. 

 

 

 

LINK : https://youtu.be/kGrj_y8SpSwIndependência do Brasil – 7 de 

setembro – Animação Infantil- Educação Infantil 

Atividade: Brincar de Independência 

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador e etc. 

Estratégia:  

O responsável junto com a criança irá assistir ao vídeo “Independência do Brasil” 
e pegará a criança no colo e estimulará a levantar um dos braços, pode ser 
elevando algum objeto acima de sua cabeça que chame sua atenção. Nesse 
momento em que a criança levanta o bracinho o adulto diz a frase de D. Pedro I 
“Independência ou Morte” e assopra embaixo do braço dela criando barulhos de 
borbulho. Repita essa brincadeira por várias vezes e prepare-se para boas 
gargalhadas. 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 
relatem como foi essa experiência. 

Curiosidades sobre esta atividade: 

Essa atividade traz a história da Independência de nosso país de uma forma 
lúdica proporcionando o desenvolvimento da oralidade. Com a brincadeira entre 
adulto e criança é possível ocorrer à interação e estimulo de novas sensações e 
emoções para a criança. 

 

https://youtu.be/kGrj_y8SpSw


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

 NOME DO ALUNO: DATA: 03/09/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

 
                  
Link: https://youtu.be/nmfDN5glHGc 

Hino da Independência do Brasil – Semana da Pátria. 
 
Atividade: Vamos aprender o Hino da Independência? 

 

Recurso: TV, celular, Notebook, tablet, potes, latas, colheres (objetos que 

simulem instrumentos musicais), o chapéu de jornal confeccionado na atividade 

de terça-feira.  

Estratégia: Com o hino da independência tocando através do link acima deixe 

a criança livre para que escute e  dance com o chapéu  de jornal e que batuque 

imitando as batidas do hino. Reforce sobre o dia da independência e sua 

importância nos dias de hoje, ensinando que o hino tocado se refere ao dia da 

independência do Brasil. 

Partilhe conosco e responda no grupo da sala as seguintes questões referentes 

as atividades: 

- Gostou das atividades da semana? 

- Houve interesse por parte do aluno pelo hino? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A atividade tem como objetivo trabalhar a 

coordenação motora e apresentar através da musicalização o hino da 

independência.  

 

https://youtu.be/nmfDN5glHGc

