
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE MUSICAL: Vídeo: Paulinho de Sá- “Direito da 

Criança” (Cd infantil – Festa no Céu) 

Ao longo das histórias, as pessoas do mundo todo têm cantado 

e se encantado com os elementos musicais, usando a música como 

formas de expressão que apresentam ideias, costumes, sentimentos e condutas sociais. 

Para a criança, a música representa mais que a forma de expressão e integração com o 

meio, é um elemento que possibilita desenvolver habilidades, conceitos e hipóteses, 

contribuindo para a sua formação integral. Então a nossa sugestão da atividade de hoje é 

que a família assista ao vídeo da música “Direito da Criança” junto com seu filho (a) e aos 

poucos vá trabalhando esses conceitos de cidadania passados por meio dessa música, e de 

uma forma lúdica e prazerosa a criança irá adquirindo esse aprendizado.  

Registre esse momento com fotos ou vídeos e compartilhe conosco no grupo de 

WhatsApp. 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=dM244-

KW8Nw  
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 05/10/2021                       SEMANA 29 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

https://www.youtube.com/watch?v=dM244-KW8Nw
https://www.youtube.com/watch?v=dM244-KW8Nw


 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 05/10/2021 SEMANA: 29 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Fabiana e 
Vanderlânia 

TURMA: Berçário l B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: PINTURA COM GELO 

  A infância é uma época de curiosidades e descobertas. É 

nessa fase, sobretudo durante a educação infantil, que a criança a partir de novas 

experiências, experimenta e descobre coisas novas, assim como novas formas de brincar, o 

que contribui bastante para a sua aprendizagem e desenvolvimento. Assim sendo, a nossa 

proposta de atividade será a criança experimentar a pintura sensorial utilizando gelo colorido, 

uma forma divertida e curiosa de aprender as cores, desenvolvendo sua criatividade e 

imaginação. Para realizar a atividade, a criança irá utilizar a água colorida da atividade 

anterior. Essa atividade será realizada em duas etapas, num primeiro momento o adulto 

responsável irá juntamente com a criança congelar a mistura de água com suco em formas 

de gelo, formando pequenos cubos de gelo colorido; nesse processo, o adulto irá conversar 

com a criança sobre a transformação da água em gelo e as cores utilizadas.  Após esta etapa 

de congelamento é só desenformar e disponibilizar para a criança realizar a pintura utilizando 

folhas de sulfite; o resultado será uma linda aquarela. 

 Boa atividade! 

Registre esse momento e compartilhe conosco! 
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