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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Relatar experiências e fatos acontecidos, historias 
ouvidas filmes ou peças teatrais assistidas. 

PROJETO: VOLTA AO MUNDO (CONTINENTE AMERICANO) 

MÉXICO   

LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/phuaR1wH2ysVÍDEO: 

Volta ao mundo. 

Atividade: Aprender a língua que se fala no México.  

 

Recurso: smartv, celular, notebook, muita imaginação e criatividade,  

cadeiras( poltronas do avião), bolsa escolar ou mochila( mala de viagem). 

Estratégia: 

 Iniciaremos nosso Projeto Volta ao Mundo partindo do Brasil para o México, o 

adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo: Volta ao Mundo . 

A segui irá simular uma viagem de avião com os recursos mencionados acima, 

ao pousar, irá ensinar para a criança algumas palavras que aparecem no vídeo  

em espanhol,  língua que se fala no México. ( pode relembrar estas palavras com 

a criança no decorrer da semana do México porque para elas é muito importante 

aprender coisas novas). 

Hola! = Oi 

Adios = tchau 

Gracias = Obrigado 
 Gravem um vídeo e poste no grupo da sala para que possamos analisar a 

aprendizagem da criança ao desenvolver esta atividade.         
 Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é oferecer para a criança um pouco de 

conhecimento de mundo e ampliar seu vocabulário ao aprender, palavras 

estrangeiras e seus significados. 

 

https://youtu.be/phuaR1wH2ysVÍDEO


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber que as pessoas têm características físicas 

diferentes, respeitando essas diferenças 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1TuiHeNltbo 

Mundo Bita – Todos os Povos (clipe infantil) 

 

Atividade: Conhecendo as crianças do mundo. 

 

Recurso: celular, tablet, computador. 

 

Estratégia: O adulto junto a criança assistirá ao vídeo “Todos os povos”, falando 

sobre as crianças no mundo, permita que os alunos percebam que 

existem crianças vivendo no mundo todo e que apesar de haver semelhanças 

entre elas, também há muitas diferenças no modo de vida e de se relacionar 

entre elas e com os adultos, nas brincadeiras, culturas e tradições. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A proposta da atividade é sobre a 

importância de conhecer e respeitar todos os povos e culturas priorizando a 

educação para a paz, a partir de exemplos positivos capazes de desenvolver 

esquemas de interação com todos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TuiHeNltbo

