
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/08/2021 SEMANA: 21  

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia  TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação  

PROJETO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MARIA DA PENHA VAI Á 

ESCOLA. (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) 

LINK DA MÚSICA: https://youtu.be/Mn-KI0FuEZ0https://youtu.be/Mn-

KI0FuEZ0  palavrinhas magicas 

Atividade: Relembrando as palavrinhas mágicas . 

Recursos: Celular, computador ou tablet. 

Estratégia:  

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo da música: Palavrinhas 

mágicas, conversará sobre o assunto com a criança e os demais familiares 

fazendo um acordo para que todos usem as palavrinhas  mágicas.  Após fará 

para a criança algumas perguntas:  

1) Quando alguém te da alguma coisa o que você diz? (Obrigada). 

2) Quando você vai passar e alguém está na frente o que você diz? (com 

licença). 

3) Quando você pede alguma coisa para alguém, o que você diz no final da 

frase? (por favor). 

Não esqueçam de registrar este momento através de vídeo e enviar para o grupo 

da escola relatando quais foram as reações da criança ao fazer a atividade. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é auxiliar a criança a desenvolver hábitos de 

respeito, gentileza e amor para com todos a sua volta, diminuindo a violência do 

mundo através da educação.  

 

https://youtu.be/Mn-KI0FuEZ0https:/youtu.be/Mn-KI0FuEZ0
https://youtu.be/Mn-KI0FuEZ0https:/youtu.be/Mn-KI0FuEZ0


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OfQTQNkkBYM 

Rosa de Caixa de ovo – Passo a Passo/ Reciclagem 

 

Atividade: Flor reciclável. 

 

Recurso: caixa de ovos, tesoura, cola 

Estratégia:  

O adulto junto a criança assistirá ao vídeo seguindo passo a passo como fazer 

a flor, perguntando para a criança qual a cor da flor que ela mais gosta, para 

quem ela vai dar a flor que fizer, se ela gostou de fazer a flor?  

Modo de fazer: o adulto recortará a caixa de ovos em partes, formando o 

desenho da flor, depois recortará uma parte menor e vai enrolar para fazer o 

miolo da flor, colar uma parte dentro da outras e colar a parte menor por último 

fazendo uma flor, utilize para decorar o ambiente usando sua imaginação. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: este campo tem a intenção de estimular o 

contato com diferentes formas de arte, desenvolvendo a percepção estética. 

Valoriza a análise e a produção de músicas, desenhos, pinturas, esculturas, 

entre outros meios de expressão. 

 

 

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

