
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 DOBRADURA DO CHAPEU E VIDEO MUSICAL- 

“DIZEM QUE É UM TAL DE DOM PEDRO” 

 No dia 07 de setembro comemoramos a 

Independência do Brasil, esta data é muito importante, pois 

celebra a emancipação brasileira do Reino de Portugal ordenada por Dom Pedro I. 

Para festejar esta data, propomos que realizem uma dobradura do chapéu de Dom Pedro I. 

Providencie uma folha (sulfite, jornal ou outra que tiver disponível) e siga o passo a passo 

conforme a imagem abaixo, para confeccionar o chapéu. Após ficar pronto, a criança poderá 

pintar e decorar com a ajuda de um adulto conforme sua criatividade. 

 Na sequência, assista o vídeo "Dizem que era um tal de Dom Pedro" que conta um 

pouco da história da Independência do Brasil. Incentive a criança a assistir usando o chapéu. 

 Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos que os 

responsáveis auxiliem, fazendo com que ela se sinta estimulada. 

  Não esqueça de registrar este momento através de foto ou vídeo e nos enviar. Boa 

atividade.  
Link do vídeo:   https://youtu.be/jVXigak7quA 

   

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 08/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSORES:   Leila, Rosangela, Sandra, Daniela, Elisangela, Lourdes e 
Maria José. 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, sons, cores e formas 

https://youtu.be/jVXigak7quA


 

                                                                                

 

         

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: CAIXA SURPRESA  

Os jogos e brincadeiras ajudam as crianças a 

vivenciarem regras preestabelecidas. Através deles elas aprendem a esperar a 

sua vez e também a ganhar ou perder. Essas aprendizagens incentivam a auto avaliação e 

por meio delas as crianças podem constatar por si só os avanços que são capazes de 

realizar, fortalecendo assim sua autoestima. O ato de brincar e participar de jogos podem ser 

conduzidos independentemente de tempo, espaço, ou de objetos. proporcionando que a 

criança crie, recrie, invente e use a imaginação.  Assim, a atividade proposta para hoje tem 

como objetivo a aprendizagem, com o uso do recurso tecnológico, sem perder a perspectiva 

lúdica. Pra participar e muito fácil e com certeza irá agradar as crianças que: (1) Deverão 

identificar as imagens das brincadeiras tradicionais e regionais na Caixa Surpresa via link. 

(2) Importante interagir com os familiares, relembrando as conhecidas e as favoritas. (3) Para 

as outras atividades da semana sugerimos duas brincadeiras que são a “Amarelinha e Batata 

Quente”, perguntar quais destas não faz parte do jogo. (4) Escolha pelo menos uma 

brincadeira para ser realizada.  Esperamos suas devolutivas no nosso grupo por meio de 

vídeos e fotos.  

 Link: https://wordwall.net/pt/resource/20315969 

CAIXA SURPRESA 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 08/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSORES:  Carmem, Zeni, Deise. (Fernanda, Antônia e Cristiane- 
afastadas) 

TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, Gestos e Movimentos” 

https://wordwall.net/pt/resource/20315969

