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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/09/2021 SEMANA: 26 

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

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

Primavera: “Leilão de Jardim” 

 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/w4yVtl7pk9w    

NOME DO VÍDEO: Brincadeira – Dobradura Fácil de Passarinho. 

 

Atividade: Pássaro de papel. 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet e papéis, lápis ou canetinha ( para 

fazer os olhos) 

 

Estratégia:  

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo “Brincadeira: Dobradura 

Fácil de Passarinho” e depois farão uma dobradura juntos e enquanto produzem 

o pássaro ir falando para a criança sobre o canto e a beleza, e que além disso 

os pássaros eliminam as pragas e polinizam flores e espalham sementes para 

que nascem outras flores. Em seguida perguntar:  

Se o pássaro faz parte do poema dado no início da semana? (Sim) 

O que conta no poema sobre os passarinhos? (Ovos e ninho). 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é desenvolver a coordenação motora e ao criar 

um objeto usando vários materiais (simplesmente um papel) acaba estimulando 

a criatividade, apreciação e a valorização da sua própria produção 

 

 

https://youtu.be/w4yVtl7pk9w


 
 

 

 

 

 
 
Linkdaatividade:https://www.youtube.com/watch?v=qCwuGd3WnhA 
Passeio no jardim 
 
Atividade:Animais do Jardim. 
 
Recurso:Celular e acesso a internet. 
 
Estratégia: A criança junto com adulto irá assistir ao video para conhcer os 
animais bichinhos de jardim. Após assistirem vamos dançar demostrando nossa 
felicidade com a primavera.  
 Na primavera, os animais ficam mais felizes e alguns são facilmente 
encontados nas nossas casas e nos jardins. Vamos conhecer alguns desses 
bichinhos e dançar a musiquinha? Não se esqueça de imitar os animais da 
canção. 
 
Curiosidadesobreestaatividade:Na primavera, que é um período em que as 
temperaturas são mais elevadas em relação ao inverno, também ocorre o 
acasalamento de muitos animais, como borboletas, pássaros e abelhas, que se 
alimentam do néctar das flores. 
 

ESCOLA   MUNICIPAL  PROFESSORA   EDIR   MARIA    DE  OLIVEIRA 

NOMEDOALUNO: DATA:16/09/2021 SEMANA:26 

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

OBJETIVODEAPRENDIZAGEM: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

https://www.youtube.com/watch?v=qCwuGd3WnhA

