
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA: 26/10/2021  SEMANA:32  

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.  

PROJETO VOLTA AO MUNDO  - CONTINENTE EUROPEU – FRANÇA     

 
        

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/GnuB_vttssM  

MUSINEI – CAN CAN (Offenbach).  

 

ATIVIDADE: No ritmo do can can 

 

Recurso: smartv, celular, notebook e copos de plástico.  

  

Estratégia:   

O adulto responsável junto com a criança irá assistir o vídeo e depois irão tentar 

reproduzir a música usando os copos no ritmo da música, estimulem as crianças 

a bater os copos mostrando como faz e depois gravem um vídeo e poste no 

grupo da sala para que possamos a criança no desenvolvimento da atividade.       

 

 Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta para esta atividade é para estimular a produção artística, já que os 

materiais sonoros exercem grande interesse nas crianças e nessas explorações 

elas buscam descobrir, criar e acompanhar o ritmo da música.  
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/10/2021 SEMANA: 32 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

 
SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E PROJETO VOLTA AO MUNDO 

  

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=rGb0Wa6YtpM 

Música infantil Totoykids – José comilão Música Arroz e Feijão!!!!Em 

Português 

Atividade: Arroz com legumes (POKE) 

Recurso: Computador, celular ou tablet, arroz com verduras e legumes cozidos 

 

Estratégia: O POKE é uma comida típica do Havaí, com grande influência 
japonesa em seu preparo, muito saudável e nutritiva, trazem saúde e são ricas 
em vitaminas, fibra, minerais esse alimento garante o desenvolvimento saudável 
de todos, uma boa estratégia para a criança interessar em comer verduras e 
legumes, para que possa despertar a curiosidade em provar diferentes sabores. 
O responsável convidará a criança para assistir ao vídeo da história: “Arroz e 
feijão -José Comilão”, após o vídeo o adulto irá conversar com a criança sobre a 
importância de comermos legumes e verduras nas refeições, que fazem bem 
para a saúde e são saudáveis, depois juntamente com a criança separe os 
legumes e verduras, bem higienizados coloque os vegetais sobre o arroz cozido 
de forma bem diversificada e colorida, se preferir coloque molho Shoyu para 
temperar as verduras e legumes, e bom apetite para uma boa e nutritiva refeição. 
Não esqueça de enviar uma fotografia. 
 

Curiosidade sobre esta atividade: Estabelecer vínculos afetivos com adultos e 

as crianças, desenvolvendo sua autoestima e autonomia, com atividades que 

envolvam a relação intrapessoal e interpessoal. 
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