
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da 
história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.  

PROJETO VOLTA AO MUNDO - CONTINENTE AMERICANO - MÉXICO 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=vnZjagn3W2o 

 Mulheres fantásticas-Frida Kahlo (artista mexicana)  

Atividade: Autorretrato de Frida kahlo 

 

Recurso: smartv, celular, notebook, folhas de papel, lápis de cor, canetinhas, giz 

de cera, cola, tesoura, recorte de flores ou flores naturais. 

Estratégia:  

O adulto responsável, juntamente com a criança irão assistir ao vídeo “Frida 

Kahlo, mulheres fantásticas, em seguida confeccionar um autorretrato da artista 

mexicana. Observem no vídeo que Frida Kahlo é apaixonada pelas cores 

vibrantes. Uma característica da cidade do México é ser muito colorida e 

enfeitada.  

Peguem uma folha de papel, desenhem o formato de um rosto e cabelos, peça 

para a criança observar com a artista é. 

1- Cor dos cabelos? (preto) 

2- O que usa para enfeitar seus cabelos? (flores coloridas) 

3- Como é sua sobrancelha? (grossas e marcantes) 

Após as observações peça para a criança pintar o autorretrato, colar florzinha 

em seus cabelos e desenhar o rosto de Frida. Usem a criatividade, estamos 

curiosas para vermos as belas artes que vocês criarão. Tirem uma foto do 

autorretrato junto com a criança e compartilhe no grupo da sala.           

 A participação das crianças nesta atividade é muito importante para seu 

desenvolvimento integral.                 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é apresentar para a criança obras de arte e artista 

de outro país. Desenvolver a criatividade, habilidades motoras e artísticas.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnZjagn3W2o


    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 07/10/2021 SEMANA: 29 

PROFESSOR: Raquel, Marcely, Jacqueline, Merivania.  TURMA: 
Maternal B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

                                       

                              
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BGxWJU7J8PQ 

Diy: como fazer colar havaiano/ ideias Diy! 

 
 Atividade:  Confecção do colar havaiano. 

 

Recurso: celular, tesoura, linha ou barbante, agulha, canudinho, papel colorido, 

sacolinha plástica, flores de caixa de ovos, flores naturais, pedras, entre outros. 

 

Estratégia: Após assistir o vídeo, o adulto irá dobrar o papel colorido ou a 

sacolinha plástica e recortar as flores, conforme as instruções do vídeo, depois 

peça para a criança auxiliar na montagem do colar entregando as flores coloridas 

para o adulto colocar na linha ou barbante e alternar com uma flor e um pedaço 

de canudinho, variando as cores da flor e amarrar as pontas quando chegar aos 

50 cm, entregue o colar para a criança brincar.  Não esqueçam de enviar uma 

foto ou vídeo! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A proposta é trabalhar a criatividade 

artística, coordenação motora, promover experiências nas quais as crianças 

observem e explorem diferentes tipos de materiais, descobrindo gradativamente 

suas características e propriedades. O tradicional colar havaiano é chamado de 

Lei e ofertados as pessoas como um sinal de boas-vindas e demonstração de 

afeto da cultura polinésia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGxWJU7J8PQ

