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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/09/2021 SEMANA: 27 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compartilhar, com outras crianças, situações de 
cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.  

Primavera: 

 

LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/0VLL0Uc9LEchttps://youtu.be/0VLL0Uc9LEc   História 

Cantada: A sementinha.  

Atividade: plantar uma sementinha de flor. 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet, semente de flor de sua preferência, 

vaso com terra ou jardim. 

 

Estratégia:  

O adulto responsável irá assistir com a criança a história cantada: A sementinha, 

após juntos irá plantar uma sementinha de flor. Oriente a criança a regar a 

semente após o plantio para que ela germine e nasça uma linda flor. 

Gravem um vídeo onde a criança apareça plantando a sementinha e falando o 

nome da flor que está plantando, poste no grupo da escola para que possamos 

observar 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 participar de momentos de cuidado com a 

natureza, plantando flores para deixar o mundo mais bonito e o meio ambiente 

feliz. 

 

 

 

 

https://youtu.be/0VLL0Uc9LEchttps:/youtu.be/0VLL0Uc9LEc


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/09/2021 SEMANA: 27 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em 

cima, embaixo, acima, abaixo, entre e lado) e temporais (antes, durante e depois).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Pula Girassol  

Recurso: computador, celular ou tablet, fita crepe, giz, cabos de vassoura e 

bambolê. 

 

Estratégia:  O responsável irá desenhar um sol no piso com fita crepe  ou 

giz, pode ser no quintal ou no chão de terra, com  os materiais citados a 

cima ou o que tiver em casa. No comando do adulto a criança irá pular do 

jeito que conseguir entre os raios do sol, ou entrar e sair do círculo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Quando trabalhamos o conceito dentro e 

fora de forma lúdica, além de ser prazerosa para a criança ela desenvolve a  

coordenação motora, noções de espaço. habilidades corporais, cognitiva e 

visuais. 

 


