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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Registrar com números as quantidades de 
criancas(meninas e meninos presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 
natureza(bonecas, bolas, livros etc.). 

           PROJETO: VOLTA AO MUNDO -CONTINENTE EUROPEU - ITÁLIA  

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/mEsECDyAQN0 pizza numérica. 

Atividade:   Pizza Numérica   

 

Recurso: smartv, celular, notebook, papelão, papel colorido, caso não tenha 

papeis colorido pode pintar o papelão com lápis de cor giz de cera, tintas  ou 

canetinhas. 

Estratégia: 

 O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo – “Pizza numérica”, 

seguindo os Paços   do vídeo  corte as fatias, monte com a criança a pizza 

numérica e peça para a criança colocar as fatias de pizza com as bolinhas (fatias 

de tomates) que representam as quantidade nos números correspondentes, 

auxilie a criança sempre que ela encontrar dificuldades contando as bolinhas( 

fatias de tomate) junto com ela e  falando o nome do símbolo numérico que 

representa a quantidade. 

 Gravem um vídeo e poste no grupo da sala para que possamos analisar a 

aprendizagem da criança ao desenvolver esta atividade. 

            

 Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é auxiliar a criança a associar quantidade ao 

símbolo numérico correspondente. 

 

 

https://youtu.be/mEsECDyAQN0


 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da 

história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 
Obra: “O vendedor de frutas” 

 

Atividade: Releitura da obra “O vendedor de frutas” (Tarsila do Amaral). 

Recurso: Smart tv, celular, computador, caixa de papelão, bacia grande, frutas 

e chapéu. 

Estratégia: O responsável irá apresentar  para a criança a obra da pintora 

Tarsila do Amaral “O vendedor de frutas”, peça para a criança observar a obra, 

perguntar o que ela está vendo? Aonde o vendedor está? O que tem dentro do 

barco? Já observamos a imagem iremos fazer a releitura da obra, chame a 

criança para sentar em um lugar como uma  bacia grande ou caixa de papelão, 

simulando o barco coloque as frutas ao seu redor, entregar um chapéu para a 

criança usar como o vendedor e fotografar. 

Curiosidade sobre esta atividade: A releitura  de uma obra é uma importante 

ferramenta, pois estimula o desenvolvimento das crianças, desenvolve 

habilidades de interpretação, imaginação e por meio do trabalho de releitura de 

obra de arte a criança amplia a sua visão e conhecimento do mundo. 

 

 

 


