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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.   

  PROJETO: VOLTA AO MUNDO - CONTINENTE EUROPEU - ITÁLIA  

 

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/HqU-3xLrf7w  Pequenos ilustres: Leonardo 

da Vinci 

Atividade: Fazer arte com alimentos.  

 

Recurso: smartv, celular, notebook, muita criatividade arroz feijão verduras e 

legumes disponíveis em casa. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo: “Pequenos ilustres”,  que 

mostra a história de Leonardo da Vinci um Artista Italiano muito famoso. Este 

vídeo mostra que Leonardo era curioso e observador quando criança e 

encontrava inspiração nas coisas simples. Inspirando-se em Leonardo o adulto 

responsável e a criança juntos irão criar uma obra usando alimentos saudáveis 

mencionados acima. Faça uns pratos bem bonitos para se alimentar no almoço 

ou no jantar.  

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

desenvolvimento da criança durante esta atividade.      

 Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade além de apresentar à criança um artista renomado 

de outro pais é estimula-la à  consumir alimentos saudáveis usando a arte para 

torna-los mais atrativos. 

https://youtu.be/HqU-3xLrf7w


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 

características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

 

Atividade: Colocando a  fruta no contorno certo. 

Recurso: Smart tv, celular, computador, folha de papel, caneta e frutas. 

 

Estratégia: Para esta atividade o responsável irá desenhar em uma folha de 

papel sem que a criança veja, o contorno das frutas que tiver em casa, exemplos: 

laranja, banana, maçã, pera, morango, etc... depois convide a criança e explique 

que você desenhou o contorno de algumas frutas mostre para ela as frutas, peça 

para ela  achar o lugar certo de cada uma , colocando em cima do contorno e 

dizendo o nome delas, assim a criança irá explorar cor, cheiro, característica  de 

cada fruta.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Nessa atividade a criança aprende a 

identificar e reconhecer diferentes tipos de frutas, e que cada uma possui as suas 

características, grandes, pequenas, doces, azedas etc...  Conhecer as frutas 

através das brincadeiras fica mais divertido e prazeroso.  

 

 

 

 


