
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINE TURMA: 
MATERNAL A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Formular e responder perguntas sobre fatos da 
história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

SEMANA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=dzt0hfo3k1M 

Independência do Brasil- História para crianças 

Atividade: Contação de histórias e cineminha “Independência do Brasil”.  

 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet. 

 

Estratégia:  

O adulto e a criança, juntos, irão preparar um ambiente aconchegante para que 

possam assistir o vídeo que conta um pouco mais sobre a história.  

Após assistirem ao vídeo, faça perguntas para a criança como: 

1) Quem já morava no Brasil? 

2) Qual é o país muito bonito que fala na história?  

3) Fale o nome de algum animal que aparece no vídeo?  

Gravem um vídeo e poste no grupo da escola para que possamos observar a 

oralidade e a compreensão que a criança teve em relação ao vídeo. 

 A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.   

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade apresentar para as crianças um pouco da 

História do Brasil, desenvolver a oralidade, concentração e observação particular 

da criança. Com essas atividades simples as crianças vão tendo contado com 

interpretações de vídeos, facilitando futuramente suas interpretações de textos 

no ensino fundamental.  

https://www.youtube.com/watch?v=dzt0hfo3k1M


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM :  Demonstrar atitudes de cuidado e 

solidariedade na interação com crianças e adultos. 

 

 

 

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

Independência do Brasil – 7 de setembro – Animação infantil – Educação 

infantil – Ensinando meu filho 

 

Atividade: História “Independência do Brasil” 

 

Recurso: celular, tablet, computador. 

 

Estratégia: O adulto junto a criança assistirá ao vídeo “Independência do Brasil”, 

e conversará com a criança sobre o sentimento de amor e respeito a nossa 

pátria, desenvolvendo na criança a curiosidade e a compreensão sobre o nosso 

passado histórico-social do Brasil. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Nosso objetivo é estimular em nossos 

alunos o sentimento de patriotismo e a formação da cidadania, desenvolvendo a 

linguagem oral e corporal com práticas pedagógicas. 

 

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

