
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/09/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar imagem positiva de si mesmo e confiança 
em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

SEMANA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/HGvqRqIIlwE 

Hino de Ribeirão Pires 

Atividade: Brincar com o jogo da memoria. 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet, imagens impressas ou desenho 

em papel de sua preferência, pintado com tinta, lápis de cor, giz de cera... 

 

Estratégia:  

O adulto responsável irá ouvir e cantar com a criança o Hino de Ribeirão Pires, 

na sequência conversará e explicará para ela que nós moramos em uma cidade 

que se chama Ribeirão Pires, um estado chamado São Paulo e um país 

chamado Brasil. A seguir confeccione com a criança um jogo da memoria 

fazendo duas cópias iguais das bandeiras do Brasil, estado de São Paulo e 

Ribeirão Pires. Peça para a criança observar as imagens das bandeiras que o 

adulto responsável confeccionou junto com ela, depois vire as figuras para baixo 

e peça para a criança encontrar os pares correspondentes. 

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

oralidade e compreensão que a criança teve em relação a atividade. 

 A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.   

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é auxiliar a criança a ampliar a dimensão de seu 

conhecimento de mundo partindo da cidade onde mora para qual estado e país 

que está se localiza, como também utilizar hinos e bandeiras como ferramentas 

para desenvolver, oralidade, atenção, concentração  e noções de comparação. 

https://youtu.be/HGvqRqIIlwE


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/09/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02ET05 Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 
 

 
 

LINk: https://www.youtube.com/watch?v=MdNljuhhIFI 

A Bandeira do Brasil – cores, formas geométricas - Aprenda kids  

 

Atividade: Confecção da Bandeira do Brasil  

 

Recurso: computador, tablet, celular, papelão, papel, giz de cera, cola, tesoura 

 

Estratégia: O adulto junto a criança assistirá ao vídeo e fará a colagem das 

formas geométricas da bandeira do Brasil, primeiro o retângulo verde, depois irá 

colar o losango amarelo e o círculo azul, após o responsável perguntará para a 

criança quais as formas geométricas e as cores da bandeira. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Nossa proposta é formar atitude de respeito 

aos símbolos do Brasil reconhecendo a bandeira como símbolo da Pátria e que 

possam confeccionar a bandeira classificando seus atributos de forma lúdica e 

prazerosa, desenvolvendo sua percepção das cores e das formas. 

 

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

