
 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura de si e nos jogos e brincadeiras. 

SEMANA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

Link da atividade https://youtu.be/iUXVT6a2uAY 

Hino nacional para crianças em idade escolar. 

Atividade: Desfile cívico. 

  

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet 

 

Estratégia:  

Com o chapéu confeccionado no dia anterior, a criança com auxílio do 

responsável irá desfilar ouvindo o Hino Nacional, imitando um soldado. Gravem 

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

desenvolvimento das crianças através das atividades propostas 

 A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.   

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade: Formar na criança o conceito de pátria; 

despertar o sentimento de patriotismo; formar atitude de respeito aos símbolos 

do Brasil. Desenvolver a compreensão do passado histórico e da significação da 

data “Sete de Setembro”. 

 

https://youtu.be/iUXVT6a2uAY


 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

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: https://www.youtube.com/watch?v=Ws4uvBPdKSs 

Como fazer dobradura de chapéu de papel – passo a passo 

Atividade: Dobradura - chapéu de papel 

Recurso: computador ou tablet, folha de papel, caderno ou jornal 

Estratégia: O adulto junto a criança assistirá ao vídeo seguindo passo a passo 

como fazer o chapéu de papel ou jornal, se for usar o jornal o responsável cortará 

a folha de jornal no tamanho da folha de sulfite ou caderno, depois comece a 

dobrar seguindo o passo a passo do vídeo, auxiliando a criança a fazer a 

dobradura do chapéu para brincar.  

Curiosidade sobre esta atividade: Nessa proposta queremos desenvolver 

várias capacidades manuais, a concentração e coordenação motora, permite a 

aprendizagem de técnicas novas para aprofundar a criatividade e desenvolver a 

motricidade. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ws4uvBPdKSs

