
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas 
e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.  

Primavera: “Leilão de Jardim” 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/BK42Iv-ani8  Poesia e música: Leilão de jardim 

Atividade: Cantar músicas Infantis. 

 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet. 

Estratégia: O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo da poesia e 

música: “Leilão de jardim a seguir irá convida-la para que juntos cantem músicas 

dos personagens que aparecem na poesia exemplo:   

Borboleta (cantar a música borboletinha), sapo (cantar músicas sapo cururu, o 

sapo não lava o pé, o sapo na beira da lagoa), formigas do formigueiro (cantar 

música fui no mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé).Caso  

conhecerem outras  músicas de outros personagens da poesia, cantem e 

divirtam-se .Gravem um vídeo onde a criança apareça cantando 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 desenvolver a oralidade da criança, ao cantar 

músicas infantis de seu repertório que representam personagens da poesia 

escolhida para representar a Primavera. 

 

 

https://youtu.be/BK42Iv-ani8


 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSOR: MARCELY, RAQUEL, JAQUELINE E MERIVANIA TURMA: 
MATERNAL B 

OBJETIVODEAPRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

 

 

                                            

 

                                                     
Link da atividade:https://www.youtube.com/watch?v=YTuS0j8BEuM 

Flores e Frutos / O Show da Luna!/ Episódio Completo 38/ Segunda temporada/ kids/ 

Infantil 

Atividade: Flores e frutos. 

Recurso: Tampinhas, rolo de papel higiênico, palitos e cola. 
Estratégia: Vamos começar a semana falando sobre a primavera e o que 
acontece com as flores e frutos durante essa estação com o vídeo do Show da 
Luna, em seguida vamos confeccionar nossas flores com tampinha e rolinhos de 
papel higiênico.  
O adulto junto com a criança deve mostrar a proposta que será feita, em seguida 
ofertar as tampinhas para a criança e pedir a ela que forme uma florzinha. Depois 
de montada e colada no papel, o adulto vai oferecer também o palito para o 
cabinho da flor e o rolinho de papel higiênico já cortado, como na imagem acima. 
A criança deve montar a flor sozinha recebendo apenas  a orientação do adulto. 
Nossa intenção é explorar as cores e formas das flores, bem como desenvolver 
os movimentos de pinça e concentração.  
Curiosidade sobre esta atividade: A primavera é a estação do ano que se 
inicia após o inverno e antecede o verão. Na primavera, essa estação é 
caracterizada por apresentar dias com temperaturas amenas, além disso, em 
algumas regiões, também ocorre a floração de diversas plantas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YTuS0j8BEuM

