
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 03//09/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor formas etc.,). 

SEMANA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

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

Bandeira do Brasil: Cores e formas geométricas  

Atividade: Encontrar as formas geométricas da bandeira do Brasil 

 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet, papeis coloridos ou pintado com 

lápis de cor tinta, giz de cera. 

Estratégia:  

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo: Bandeira do Brasil, cores 

e formas geométricas, conversará com ela sobre as cores e os nomes das 

formas geométricas que aparecem no vídeo e suas cores, a seguir recortará 

várias formas geométricas que podem ser: quadrado, triângulo, hexágono, 

pentágono etc; após  colocará entre elas as formas  geométricas que aparecem 

na bandeira do Brasil com suas respectivas cores: retângulo verde, losango 

amarelo e círculo azul para que a criança  as encontre, sempre que ela encontrar 

a forma geométrica que pertence a bandeira do Brasil, peça para que fale a cor 

e o nome da forma. 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 identificar separar e agrupar 

as formas geométricas da bandeira do Brasil, desenvolvendo atenção, 

concentração, percepção visual, identificar cores entre outros. 

 

 

https://youtu.be/MdNljuhhIFI


 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 03/09/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 

saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CtTvlr7M0_E 

Hino Nacional Brasileiro Ilustrado e Animado - Emocionante 

 

Atividade: Hino Nacional Brasileiro 

Recurso: computador, tablet, celular, chapéu e bandeira do Brasil. 

Confeccionado na semana. 

 

Estratégia: Hoje iremos brincar de soldado usando os materiais que 

confeccionamos na semana: o chapéu e a bandeira, o adulto junto a criança 

assistirá ao vídeo com toda a família e a criança imitará um soldado, obedecendo 

os comandos do adulto, irá marchar para a direita e para a esquerda, parar, dar 

meia volta, pois muitas crianças brincam de soldados. 

Curiosidade sobre esta atividade: Estimular a participação da criança na 

interação com as pessoas da família, estimulando o senso espacial, lateralidade 

além de contribuir com a coordenação e despertar as suas capacidades e 

habilidades sociais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CtTvlr7M0_E

