
 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:31/08//2021 SEMANA: 24 

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

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.  

SEMANA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

  

Link da atividade:  https://youtu.be/7zKYI2QiAYA 

Vídeo: Como fazer chapéu de dobradura. 

Atividade: Chapéu de dobradura. 

  

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet e papel. (Sulfite, jornal) 

 

Estratégia:  O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo de como fabricar o 

chapéu de soldado, em seguida os dois juntos irão confeccionar um chapéu 

para a criança. Explique a ela que ao manipular o papel conseguimos fazer 

dobraduras que se transformam em vários objetos, como animais, flores e 

muitas coisas legais. Depois de pronto a criança irá colocar o chapéu na 

cabeça e o adulto irá explicar que esse chapéu ajuda a proteger do sol da 

chuva e que também faz parte do uniforme de soldado. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A dobradura de papel é uma atividade 

tranquila, sem agitação e que exige concentração. Que estimula os movimentos 

das mãos a criatividade a apreciação e valorização de sua própria produção bem 

como a do outro de maneira lúdica, promovendo a diminuição da frequência 

cardíaca. O ato de fabricar, produzir, criar e confeccionar suas coisas, faz com 

que a criança entenda o objetivo e a função do trabalho em conjunto. 

https://youtu.be/7zKYI2QiAYA


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/08/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02EF04 Formular e responder perguntas sobre fatos 

da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mNLp9G6unT8 

Independência do Brasil – O cavalinho de Dom Pedro (Michelle Mendes) 

 

Atividade: Cavalinho da Independência 

Recurso: celular, tablet, computador, papelão ou papel, giz de cera.  

Estratégia: O adulto junto a criança assistirá ao vídeo “O cavalinho de Dom 

Pedro”, vamos explorar o tema em uma roda de conversa e analisar o que a 

criança entendeu sobre Dom Pedro e seu cavalo e o grito da independência, 

deixe a criança contar a história do cavalinho de Dom Pedro, faça um desenho 

bem bonito do cavalinho e Dom Pedro. 

Curiosidade sobre esta atividade: Nossa proposta é desenvolver a 

compreensão do principal fato da história que tornou nosso país independente, 

formando o conceito de pátria na criança, estimulando sua oralidade e 

criatividade. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNLp9G6unT8

