
    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/08/2021 SEMANA: 24 

PROFESSOR: Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

 

 
 

Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 
Independência do Brasil - 7 de setembro - Animação infantil - Educação infantil. 
 
Atividade: História da Independência do Brasil. 
 
Recurso: Mídias audiovisuais (Smart tv, computador, notebook, tablet, celular 
e etc.). 
 

Estratégia: Num ambiente aconchegante se dará a apreciação da história pela 

criança junto aos seus familiares por meio do link da atividade. Em seguida, um 

dos adultos perguntará se a criança gostou da história sobre a independência 

do Brasil. 

Curiosidade sobre esta atividade: O sete de setembro é um dia muito 

importante para a história do Brasil, pois é considerado um momento marcante 

na efetivação da independência de nosso país. A independência brasileira foi 

resultado do desgaste da relação de Portugal com a elite brasileira no começo 

do século XIX. O processo de rompimento entre Brasil e Portugal foi uma 

consequência direta da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro 

em 1808. 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/08/2021  SEMANA: 
24 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da 

história narrada, identificando cenários personagens e principais acontecimentos. 

 

Link da atividade: https://youtu.be/PNEcJG4brKM  

História Independência do Brasil. 

Link da confecção: https://youtu.be/LmaKlXtU61c  

Confecção do chapéu de soldado. 

 Atividade: Independência do Brasil. 
Recurso: Celular, televisão, folha sulfite, folha de revista ou jornal, lápis 
ou giz para colorir. 
Estratégia: Essa semana vamos aprender um pouco sobre a 
Independência do Brasil. Assistam o primeiro vídeo que conta a história 
dessa data tão importante para o nosso País. Após assistirem ao video, 
pergunte para a criança, o que havia no Brasil, e quem morava aqui, 
quando os portugueses chegam?  Se a criança não se lembrar, auxilie a 
criança, recontando a história com ela. Em seguida vamos assistir o 
segundo vídeo que demonstra como confeccionar um chapéu de 
soldado, pode utilizar uma folha sulfite, de revistas ou de jornal, se 
quiser pode também colorir o chapéu de soldado, se puder faça mais de 
1 chapéu, assim a família toda poderá brincar e se divertir e gritar bem 
alto: “Independencia”! 

           Curiosidade sobre esta atividade: Aprender de forma lúdica sobre             

Independência do nosso Paí 

 

 

https://youtu.be/PNEcJG4brKM
https://youtu.be/LmaKlXtU61c


   
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/08/2021 SEMANA: 24 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia, Marisa. TURMA: B2C 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

                       
 
 
Link da atividade: https://youtu.be/kGrj_y8SpSw  - Independência do Brasil - 7 
de Setembro - Animação infantil - Educação infantil. 
 
 Atividade: Vamos conhecer a história do nosso país?  

 

Recurso: Internet, celular, notebook, tablet ou smart tv .   

 

Estratégia:  

Para comemorarmos a semana da independência do Brasil, o adulto deverá 

reservar um momento para que junto a criança assistam ao vídeo 

"Independência do Brasil - 7 de Setembro" e após converse com a criança 

sobre o vídeo assistido, citando o nome do país em que vivemos, e que todos 

que nascem nesse país, são chamados de brasileiros. Registre esse momento 

de descoberta e conhecimento e compartilhe no grupo, através de vídeos e 

fotos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é levar a criança a conhecer a história do Brasil ,e que 

sua independência foi marcada como um fato muito importante para a nação 

brasileira e ao mesmo tempo cultivar na criança o sentimento de amor à pátria.  

 

https://youtu.be/kGrj_y8SpSw

