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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura 
no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras 

Primavera: “Leilão de Jardim” 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/GjcupOc0brY    Bilboquê de garrafa pet 

Atividade: Alimentando o sapo. 

 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet,  garrafa pet, tampinhas de garrafa, 

barbante cola tesoura e materiais para decorar disponível em casa. 

 

Estratégia:  

Na poesia Leilão de Jardim aparecem vários bichinhos entre eles o sapo, o adulto 

responsável irá conversar com a criança sobre a alimentação do sapo, explicará 

que o sapo se alimenta de pequenos insetos a seguir assistira junto com a 

criança o vídeo: Bilboquê de garrafa pet para aprender fazer um bulboquê de 

sapo com a tapinha de garrafa que encaixa dentro dele representando um inseto 

que será o alimento do sapo, pode ser:( Joaninha, mosquito, abelha, etc..). Use 

sua criatividade e faça um bilboquê bem bonito. 

Gravem um vídeo onde a criança apareça participando da confecção do bilboquê 

e o manipulando, poste no grupo da escola para que possamos observar a 

coordenação motora, 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 conhecer os hábitos alimentares do sapo 

utilizando brincadeiras antigas e brinquedos de recicláveis para auxiliar no 

aperfeiçoamento da coordenação motora. 

 

https://youtu.be/GjcupOc0brY


 

 
 

 
 

 

 
 
 

Linkdaatividade: https://www.youtube.com/watch?v=3sZXAnrqOfg  
 
Atividade: Ciclo da água– Experiência científica  
 
Recurso: Um saquinho plástico que possa ser vedado, fita adesiva, canetinha.  
 
Estratégia:Assista ao vídeo da experiência e depois siga o passo a passo. Com 
a canetinha peça para a criança desenhar “o ciclo da água”,  acompanhe o 
desenho ajudando ela a fazer o sol, as nuvens e a água corretamente.Em 
seguida coloque um pouco de água dentro do saco e vede ele com fita adesiva. 
Coloque a experiência no sol e acompanhe o  ciclo da água.    

 
Curiosidadesobreestaatividade: A neve nos climas mais quentes 
frequentemente se derrete quando chega a primavera e a água derretida escorre 
sobre a terra como uma corrente de neve derretida. Parte da neve e do gelo se 
sublima diretamente em vapor, pulando a fase de fusão completamente.  
Nesse contexto, é importante que as crianças bem pequenas tenham a 
oportunidade de presenciar e vivenciar fenômenos naturais, questionar as 
crianças, instigando suas explorações, investigações e descobertas sobre os 
fenômenos da natureza, propondo que observem e descrevam, relacionando 
informações, construindo hipóteses e, com isso, ampliar seus conhecimentos e 
suas experiências. 
 

ESCOLAMUNICIPALPROFESSORAEDIRMARIADEOLIVEIRA 

NOMEDOALUNO: DATA:15/09/2021 SEMANA:26 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=3sZXAnrqOfg

