
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/09/2021 SEMANA: 27 

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, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 
 

Primavera: 

 

LINK DA ATIVIDADE https://youtu.be/C-l-ekuWfdY Música para Educação 

Primavera 

Atividade: Desenhar uma flor com massa de modelar. 

Recursos: smart tv, celular, notebook ou tablet, massa de modelar. 

 

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

Primavera. 

 Para abordar o assunto "Primavera”, é muito importante   partir dos 

conhecimentos prévios que as crianças têm, bem como aguçar suas hipóteses 

em relação ao assunto. Desta forma, após verem o vídeo, faça alguns 

questionamentos às crianças, de modo a provocar a socialização de seus 

conhecimentos sobre as flores.  

- Como são as flores? 

- Onde podemos encontrá-las? 

-Como podemos reconhecê-las? 

- Para que será que a flor serve? 

Depois peça para a criança fazer uma flor com a massinha de modelar. 

 Gravem um vídeo onde a criança aparece 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 atenção, concentração e o 

conhecimento da estação "Primavera". 

 

 



 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por 

noções como frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em 

brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

 
  

 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=sLv4ZSI3MuA 

Vídeo: “Gira-Gira Girassol – Bubu e as Corujinhas”.  

Atividade: Girando como o girassol 

Recurso: computador, celular ou tablet. 

 

Estratégia: Convide a criança para assistir ao vídeo: “Gira -Gira Girassol –  Bubu 

e as corujinhas”,  após converse com a criança sobre o cuidado que devemos 

ter com as plantas, que não devemos arrancá-las da terra, que elas precisam de 

água e da luz do sol para ficarem bem bonitas, em seguida pedir para a criança 

imitar o girassol girando com os braços abertos.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: O movimento faz parte da construção da 

autonomia, ele contribui para o domínio das habilidades  motoras da criança,  ao 

girar,  desloca o seu corpo no espaço construindo a interação com o meio, 

reconhecendo as sensações e funções do seu corpo. 

 


