
 
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

Nome do aluno:  Semana 25 
Professor: Claudinéia, Cleonice, Edilaine, Jaqueline, Lígia e 
Peracilda 

Data:10/09/2021 Turma: B II A 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 

MARCHA SOLDADO 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 Folha de revista ou jornal 

Como montar: 

1. Pegue a página toda da revista ou jornal (com 2 parte) e dobre ao meio. 
2. Em seguida dobre ao meio novamente, abrindo esta última dobra e levando uma ponta da 

folha até a marca de dobra da folha. 
3. Faça a mesma coisa do outro lado. 
4. Formamos o início de um triangulo com um pedaço de um retângulo embaixo. 
5. Vire um lado deste retângulo para cima, até a linha do triangulo, virando as pontas para 

dentro. 
6. Faça igual do outro lado. 
7. Pronto! Seu chapéu de soldado está pronto para ser usado. 
8. https://www.youtube.com/watch?v=6fxpDvFLFis 
9. Em seguida, escute e assista á cantiga “Marcha Soldado” 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 
 
Não se esqueça de registrar a atividade e compartilhar com as professoras! 
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Atividade 

Conhecendo a Bandeira do Brasil 

Estratégia:  

Hoje vamos assistir ao vídeo que ensina   sobre o significado das cores da bandeira do Brasil. 

As nossas crianças ainda são pequenas para entender toda a história, mas é desde pequenos que 
vamos se familiarizando com essa história do Brasil. 

Em seguida vamos ouvir o Hino Nacional Brasileiro, e para isso devemos ensinar a criança a ficar 
em pé com as mãozinhas para trás ou no peito. 

Após assistir aos vídeos que tal pintarmos a Bandeira do Brasil??? Com ajuda do adulto fazer a 
bandeira numa folha em branco para a criança pintar.  

Boa atividade   

 

Vídeo do significado da Bandeira: https://youtu.be/wxThsZKbmGg 

 

Vídeo do Hino Nacional: https://youtu.be/n1ezhhJ6Z7E 

 

 

    

 


