
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:13/12/2021 SEMANA: 30 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

                         Projeto -  ‘Volta ao mundo’ -Itália 

                                          

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/oKy31Z9yUXw   Viaja clarinha -Itália 

Atividade: Recriar a Torre de Pisa 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet,blocos de montar peças de 

encaixe ou copos de plásticos .  

Estratégia:  

O adulto e a criança, juntos, irão preparar um ambiente bem agradável  para que 

possam assistir o vídeo que conta um pouco da viagem da Clarinha para nosso 

segundo destino do Projeto Volta ao mundo ; a linda Itália. 

Após assistirem ao vídeo, faça perguntas para a criança como: 

1) Qual o nome do País que a Clarinha foi? 

2) Com quem Clarinha viajou? 

3) Ela viajou em qual meio de transporte ? 

4) Quais cidades da Itália  ela conheceu? 

5) Clarinha e seu amigo comeram o que na Itália? 

Depois com as peças de montar  de encaixe ou copos plásticos,  rão fazer uma 

torre bem grande, simbolizando a Torre de Pisa que está no vídeo. 

Gravem um vídeo e poste no grupo da escola para que possamos observar a 

oralidade e a compreensão que a criança teve em relação ao vídeo. 

 A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.   

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade apresentar para as crianças um pouco da 

Itália ,os pontos turísticos e cultura, desenvolver a oralidade, concentração e 

observação . 

 

 

 

https://youtu.be/oKy31Z9yUXw


 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOMEDOALUNO: DATA:13/10/2021 SEMANA:30 

PROFESSOR: MARCELY, RAQUEL, JAQUELINE E MERIVANIA TURMA: 
MATERNAL B 

OBJETIVODEAPRENDIZAGEM:Perceber que as pessoas têm características físicas 
diferentes, respeitando essas diferenças. 

 
SEMANA DA CRIANÇA E PROJETO VOLTA AO MUNDO 

 

  
 
Linkdaatividade: https://www.youtube.com/watch?v=vRiPPW1W2Go  
- FILME MOAHA DESENHO ANIMADO INFANTIL COMPLETO 
 
 
Atividade:CINEMINHA MOANA/  caso não consiga ver o filme completo, 
assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ow-90TdYt8M - 
Moana - Seu Lugar, nesse vídeo também é possivél conhecer um pouco 
da história.  
 
Recurso:Internet, celular ou notbook ou DVD para quem tiver o CD. 
 
Estratégia:Esta semana iremos trabalhar o projeto “Volta ao Mundo” e também 
a semana das crianças. E para contemplar os dois temas sugerimos que os pais 
e responsáveis, assistam com as crianças o filme Moana. Organize um espaço 
confortavél e desfrute da animação que  conta a história de Moana, a filha 
querida do chefe de uma tribo Motonui da Polinésia, escolhida pelo próprio 
oceano para reunir uma relíquia mística a uma deusa. Ela zarpa em busca 
de Maui, um semideus lendário e espera salvar seu povo. 
 
 
Curiosidade sobre esta atividade: Esta semana continuamos falando sobre a 
Oceania por meio do filme: “Moana”. A história se passa na Polinésia uma sub-
região da Oceania, composta por mais de 1.000 ilhas espalhadas pelo Oceano 
Pacífico central e meridional. Os povos indígenas que habitam as ilhas da 
Polinésia são denominados polinésios, compartilhando muitas características 
semelhantes, incluindo a família de idiomas, cultura, e crenças. Assistindo ao 
filme, as crianças poderão compreender um pouco melhor a cultura desse povo 
que vive do outro lado do oceano.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vRiPPW1W2Go
https://www.youtube.com/watch?v=ow-90TdYt8M
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polin%C3%A9sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maui_(mitologia_maori)

