
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/10/2021 SEMANA: 32 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 

(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes 

ao criar objetos tridimensionais. 

Projeto Volta ao mundo -    Continente Europeu - França 

 

 LINK DA Atividade https://youtu.be/3TWj_-b8K-k   Clarinha viaja Paris.  

 

Atividade: Construir a torre Eiffel de fósforo. 

 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet, folhas de sulfites ou papel 

diversos, cola, fósforo, galhos ou outros materiais disponíveis em casa. 

Estratégia: O adulto e a criança, juntos, irão assistir o vídeo que conta um 

pouco da viagem da Clarinha para Paris que é a Capital da França nosso 

terceiro destino   do Projeto Volta ao mundo  

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 lugares de Paris   ela conheceu? 

Depois pegue os fósforos e faça uma torre colando-os na folha de sulfite, 

simbolizando a Torre Eifell que está vídeo da Clarinha. 

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 

França, os pontos turísticos culturais, desenvolver a oralidade, concentração e 

observação. E também a coordenação motora ao colar o fósforo simbolizando a 

torre no papel sulfite, e quantidades. 

 

https://youtu.be/3TWj_-b8K-k


 

 

        SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E PROJETO VOLTA AO MUNDO 
 

             

Obra: “Autorretrato de Van Gohg”                 (Ju Duoqi - China) 

A artista chinesa Ju Duoqi nascida em 1973 (Chongqing – China), descobriu que 

legumes e verduras não tinham apenas valor nutricional, mas também artístico, 

as diferentes formas e cores dos vegetais, alimentam a imaginação da artista 

formada em Belas Artes-Sichuan (1996) recriando quadro famosos. 

Atividade: Releitura da obra “Autorretrato de Van Gogh”  

Recurso: Celular, computador, batata, alho poró ou cebolinha, alface ou couve, 

prato ou forma. 

Estratégia: Esta semana iremos trabalhar o projeto volta ao mundo e também a 
semana da alimentação, contemplando os dois temas sugerimos que os pais e 
responsáveis apresentem para a criança a obra da artista chinesa Ju Duoqi 
“Autorretrato de Van Gogh” peça para a criança observar a obra, o responsável 
irá perguntar: O que ela está vendo? Quais verduras aparecem no quadro? 
Quais as cores que aparecem? Após observar a imagem vamos fazer a releitura 
da obra, o adulto colocará um prato ou forma para que a criança posicione as 
verduras e legumes, imitando o quadro usando sua criatividade, esse é o 
momento em que a criança é o artista, fotografe e envie para nós. 
 
Curiosidade sobre esta atividade: A releitura de uma obra estimula o 
desenvolvimento das crianças, desenvolve habilidades de interpretação, 
imaginação, amplia a sua visão e conhecimento do mundo, já conhecemos o 
continente da Oceania, nessa semana conheceremos o continente asiático. 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/10/2021 SEMANA: 32 

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. 


