
 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

 
 

Link da Atividade: 

https://youtu.be/K_2w0Dez0f4 
Hino Nacional Brasileiro para crianças - em Libras 
https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc 
Hino Oficial da Cidade de Ribeirão Pires - SP 
 
Atividade: Hino Nacional Brasileiro e Hino de Ribeirão Pires. 
 

Recurso: Mídias audiovisuais (Smart tv, computador, notebook, tablet, celular 
e etc.). 
 

Estratégia: Neste momento será de apreciação do Hino Nacional e do Hino da 

Estância Turística de Ribeirão Pires. A criança com sua família apreciará o 

vídeo do Hino Nacional e da nossa Cidade por meio dos links acima. Em 

seguida, a família poderá mostrar a imagem da bandeira do Brasil explicando 

que é a imagem que representa o país e a bandeira de Ribeirão Pires que 

representa a nossa cidade. Durante este momento o adulto irá comparar junto 

com a criança as cores que ambas as bandeiras têm em comum e em seguida 

procurar pelo ambiente, objetos das cores que compõem as bandeiras. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Nesta atividade será propiciado à criança 

visualização, exploração, contato e manuseio de diversos objetos que 

compõem o universo das cores e das formas, possibilitando a criança 

identificá-las. 

 

 
 

https://youtu.be/K_2w0Dez0f4
https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc


 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma, etc.). 

                                    

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

História Independência do Brasil. 
           Atividade: As cores da bandeira do Brasil. 

 
Recurso: Objetos de livre escolha da família nas cores da bandeira, 
como por exemplo: brinquedo verde, pote amarelo, peça de roupa 
branca, entre outros. 
 

Estratégia:  
Rever o vídeo apresentado na atividade de segunda feira “História 
independência do Brasil”, após dialogar sobre o vídeo destacando a 
bandeira do Brasil apresentada no vídeo e também na imagem acima, 
enfatizar o símbolo estrela e as cores e quantidades. 
Utilizando objetos diversos brincar de reconhecer as cores, colocar os 
objetos em algum ambiente da casa e ir solicitando que a criança pegue 
determinado objeto conforme a cor solicitada.  
Compartilhe no grupo da sala os registros e se a criança conseguiu 
manter a atenção e concentração no decorrer do diálogo, se 
compreendeu os comandos e se reconheceu as cores. 
Boa realização. 
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Possibilita a identificação da bandeira do Brasil e cores, estimula o 
conhecimento da história do descobrimento do Brasil, atenção e 
concentração, seguimento de comandos e coordenação motora. 

 

    
 

https://youtu.be/PNEcJG4brKM


 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa  TURMA: 
Berçário 2 C 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

          

 
                                                                          

Link da atividade: 

https://youtu.be/I-RUj0VSYuY  - A bandeira do Brasil - história, cores, 

significados, formas geométricas e curiosidade sobre ela. 

 

Atividade: Vamos pintar a bandeira do Brasil? 

 

Recursos: Internet, celular, folha de sulfite ou de caderno, lápis de cor, tinta ou 

giz de cera nas cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo, azul e branca. 

 

Estratégia:  

O adulto deverá apresentar para a criança o vídeo “A bandeira do Brasil” e 

após, desenhar numa de folha de papel, a bandeira do Brasil e em seguida 

convidar a criança para pintar cada forma geométrica: retângulo, losango e 

círculo com a cor correspondente, conforme a imagem acima. Nesse momento 

o adulto poderá explicar o significado de cada cor como: o verde das matas; o 

amarelo das riquezas do nosso país, o azul é do céu e dos rios e o branco das 

estrelas corresponde a paz e aos estados que formam o nosso país. Registre 

esse momento e compartilhe no grupo, enviando fotos ou vídeos da criança 

realizando a atividade.   

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é fazer com que a criança conheça as cores que compõem a 

bandeira do Brasil, assim como seus significados, despertando o sentimento de 

patriotismo e respeito ao maior símbolo que corresponde ao nosso país e 

também estimular a coordenação motora através da pintura.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/I-RUj0VSYuY

