
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar) explorando , texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

PROJETO: VOLTA AO MUNDO - CONTINENTE AMERICANO - MÉXICO   

 

Atividade: CONFECÇÃO DO CACTO  - Cacto do México. 

 

Recurso: Papel, tinta guache verde (podendo ser lápis de cor ou giz de cera), 

palitos de dente e papel crepom para fazer a flor.  

 

Estratégia: O adulto irá recortar o papel no formato de um cacto, em seguida a 

criança irá pintar utilizando o materiais disponíveis,  se utilizar a tinta guache 

deixar secar para finalizar com as flores (papel crepom) e os espinhos (palito de 

dente) e se utilizar o giz ou o lápis pode logo finalizar usando sempre a 

imaginação. 

O adulto sempre tomando cuidado pra criança não se espetar. 

 E durante a atividade  explicar para a criança que o cacto é uma vegetação 

muito importante para o México pois a polpa serve para muitas coisas como 

remédio, alimentação e uma  fonte de energia  também. 

Tire uma foto e poste no grupo da sala.         

 

 Curiosidade sobre esta atividade: As crianças pequenas gostam de reproduzir 

pessoas e coisas contribuindo para as coisas que querem representar aprimorando suas 

habilidades para o manuseio de diferentes materiais e instrumentos. 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=G-UY4uTRt5M 
Xuxa – Taba Naba (Clip oficial) 

Atividade: Dança Taba Naba  

Recurso: computador, tablet, celular, colar de Hula Hula confeccionado  

Estratégia: O adulto junto a criança assistirá ao vídeo e fará uma dança com 

toda a família, imitando os gestos da dança no vídeo. A dança típica do 

continente da Oceania – Australia, pode ser uma experiência vivida por todos, 

respeitando-se toda e qualquer limitação e acolhendo as diferentes formas desse 

tipo de vivência. 

Letra da Música: Taba Naba 

Taba naba naba norem 

Tugi penai siri 

Dinghy e naba we 

Miko keimi 

Sere naba we 

Taba naba norem 

 Style 

Curiosidade sobre esta atividade: Estimular a participação da criança na 

interação com as pessoas da família em situações do cotidiano, além de 

contribuir com a coordenação, senso espacial, compreendendo diversas danças 

como manifestação cultural de um povo. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/10/2021 SEMANA: 29 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções 

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

e atividades de diferentes naturezas. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-UY4uTRt5M

