
 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/09/2021 SEMANA: 27 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Contar oralmente, objetos, pessoas, livros etc.  em 
contexto diversos. 

Primavera 

 

Atividade: Quebra cabeça de flor. 

Recurso: Palitos de sorvete (papel sulfite ou diversos caso não tenha os palitos) 

, tinta guache, canetinha e fita adesiva. 

 

 

Estratégia: O adulto junto com a criança irá pegar 10 palitos de sorvete pra 

auxiliar e deixar os palitos juntinhos, utilize uma fita adesiva para fixar os palitos 

na mesa ou chão, depois pegue a tinta e passe na mão da criança e carimbe os 

palitos desenhando uma flor, numere os palitos de 1 a 10 para que em seguida 

a criança possa montar o quebra cabeça de acordo com a numeração. Caso não 

tenha o palito em casa pode fazer em folha de sulfite ou outras, faça o mesmo 

processo desenhando e recortando. O adulto irá observar se a criança consegue 

fazer a sequência? Se a criança teve alguma dificuldade? Se precisou de auxílio 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é que a criança possa participar de brincadeiras 

em que possa contar ou recitar a sequência numérica e ao ver o número em 

ordem estável a criança inicia sua investigação e descobertas sobre os números. 

 

 



 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/09/2021 SEMANA: 27 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano 

e fenômenos naturais(luz solar, vento chuva etc). 

 
  

Atividade: Observando o ambiente 

Recurso: computador, celular ou tablet, folha de papel, cola, folhas secas,  

gravetos e sementes. 

Estratégia: Convide a criança para passear no espaço externo, quintal, rua, 

parque etc., ao sair de pergunte para o pequeno como está o tempo?  está 

ensolarado, nublado, frio?  No passeio peça para a criança colher folhas, 

gravetos e sementes caídos no chão, e levar para casa. Ao chegar em casa 

ajude a criança separar 6 folhas secas ou não, 1 graveto para o caule, para o 

miolo sementes ou folha. Em uma folha de papel ajude a criança  montar um 

girassol diferente. 

Curiosidade sobre esta atividade: Ao observar a natureza a criança constrói 

conhecimentos sobre o mundo que vive, quando manipulam os elementos da 

natureza percebem as características de cada um, fazem comparações, 

identificam sensações, formas, cores e texturas. 

 


