
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:09/09/2021 SEMANA: 25 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano 
e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
 

                                           

Atividade: Quente ou frio. 

Recurso: Água fria ou gelo, água morna, bacia ou balde. 

Estratégia: O adulto irá separar duas bacias ou baldes. 

Em uma bacia deverá conter um pouco de água quente (morna). 

Em outra bacia, Água fria ou gelo, colocando uma ao lado da outra. 

O responsável deverá orientar a criança a colocar as mãos, pés o que ele quiser 

na Água fria, explicando que é a sensação que acontece no inverno "sensação 

do Frio" 

Em outro recipiente colocar água morna orientando para a criança fazer o 

mesmo, explicando que a água quente fornece uma sensação de calor, parecida 

com o verão. 

Após ser apresentado a crianças as sensações "quente e frio", peça para ele 

descrever as sensações e as diferenças entre as águas.  

Para que ela perceba a diferença ao tocar na água. 

Para essa atividade é muito importante que seja registrada através de vídeo, 
pois iremos observar a oralidade do aluno. 
A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 
desenvolvimento. 
 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade desenvolver a percepção tátil, visual e 

auditiva. 

 



 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 09/09/2021 SEMANA: 25  

PROFESSOR: Raquel, Marcely, Jacqueline, Merivania. TURMA: 
Maternal B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

   

        
Link: https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

Borboletinha – Galinha pintadinha 2 - Oficial 
 

Atividade: Chocolate quente. 

Recurso: celular, computador, leite e chocolate ou achocolatado. 

 

Estratégia: Após assistir o vídeo “Borboletinha”, o adulto ajudará a criança a 

fazer uma receita de chocolate quente típica da estação de inverno, misturando 

o leite quente com o chocolate e degustando todos juntos. Não esqueçam de 

enviar uma foto ou vídeo! 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A proposta é trabalhar como instrumento de 

interação com o outro em família, com confiança de suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU

