
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Utilizar diferentes fontes sonoras diferentes no 
ambiente em brincadeiras contadas, cações músicas e melodias. 

PROJETO: VOLTA AO MUNDO - Itália 

 

LINK DA ATIVIDADE:   

https://youtu.be/9tHa9Loa4CU   Os bebês no ritmo da Tarantella . 

https://youtu.be/RDctu90-pTk    Tarantella -Dança para Educação infantil 

Atividade: Dançando Tarantella. 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet, papel laminado ou sacolas 
plásticas, papel crepom para fazer o pom o pom . 
Estratégia: O responsável irá preparar um local bem confortável para juntos 
assistirem o vídeo, com atenção e concentração, identificando a cultura Italiana 
usos e costumes. 
Após assistirem o vídeo irá fazer um pom pom nas cores da Itália, vermelho e 
verde, utilizando ou papel laminado, ou o crepom, ou sacolas plásticas, confirme 
o modelo acima  
Depois irá ouvir o vídeo com a música da Itália, dançando desta forma; 
Forma-se um círculo dançante, executado no sentido horário até a música se 
tornar rápida, quando todos trocam de direção. O ciclo ocorre algumas vezes, 
eventualmente ficando tão rápido que é muito difícil manter o ritmo. Em geral é 
conduzida por um cantor central e acompanhada por castanholas e tamborim, 
balançando o pom- pom. 
Gravem um vídeo onde a criança aparece cantando e poste no grupo da escola 
para que possamos observar a oralidade e compreensão que a criança teve em 
relação a atividade. 
 A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 
desenvolvimento e crescimento.   
 Curiosidade sobre esta atividade: trabalhar a musculatura, fortalecendo-a, 
estimular a coordenação motora, flexibilidade, postura corporal, noções de 
espaço e proporcionar a  integração social. 
 

https://youtu.be/9tHa9Loa4CU
https://youtu.be/RDctu90-pTk


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 

desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

      
  

 

 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=LquIqHWh8Ec 

 “A menina que não gostava de fruta” 

Atividade: Salada de frutas. 

Recurso: Smart tv, computador, celular ou tablet , travessa e frutas disponíveis. 

Estratégia: O responsável assistirá com a criança o vídeo da história: “A menina 

que não gostava de fruta”, após  o vídeo  conversar  com a criança sobre a 

importância de comermos as frutas, elas fazem bem para a saúde e são 

saudáveis, depois juntamente com a criança  separe as frutas deixe- a manusear 

e participar do processo de preparo. 

Com todas as frutas higienizadas e descascadas, corte em pedacinhos 

pequenos, deixe a criança misturar todas as frutas em uma travessa está pronta 

a deliciosa salada de frutas.  

Curiosidade sobre esta atividade: As frutas protegem contra as doenças, 

previne a obesidade infantil, trazem saúde e são ricas em vitaminas, fibra, 

minerais esse alimento garante o desenvolvimento saudável dos pequenos 

quanto dos adultos, uma boa estratégia legal para a criança interessar por frutas 

é levar a feira, para que possa despertar a curiosidade em provar diferentes 

sabores.   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LquIqHWh8Ec

