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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/10/2021 SEMANA:32 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, 
durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) 

PROJETO VOLTA AO MUNDO -CONTINENTE EUROPEU – FRANÇA    

      

 

 LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/XrmI68HHJGg  

Jogos do Mundo – França: Estica e Solta 

 

ATIVIDADE: Estica e solta. 

Recurso: Papelão, canetinha (caneta, lápis, giz de cera etc.) dado e tampinha 

de garrafa. 

 

Estratégia: O adulto responsável fará um tabuleiro com o número 10 no centro 

indo até 1 de um lado e do outro. Depois que o tabuleiro estiver pronto podem 

começar o jogo que é para 2 participantes, onde serão representados pelas 

tampinhas que colocarão no número 10, e juntos escolherão quem vai começar 

a jogar o dado.  

O jogo consiste em sair do tabuleiro no vídeo explica quando estiver chegando 

no número 1 (saída) tem que tirar no dado o número exato se for mais que o 

necessário volta para trás (exemplo: a criança precisa tirar o 3 para sair do 

tabuleiro, se ela tirar 6 ela conta 3 para frente e mais 3 para trás) ganhar quem 

tirar o número exato. 

 Curiosidade sobre esta atividade: 

Com essa atividade além da criança identificar número e quantidade elas terão 

a noção do tempo (antes e depois) e vivendo essas situações elas conseguem 

perceber relações de causa e efeito, antecipando acontecimentos. 

 

 

 

 

https://youtu.be/XrmI68HHJGg


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/10/2021 SEMANA: 32 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E PROJETO VOLTA AO MUNDO 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iJ7UinSD0XA 

Bento e Totó - Viva a Vida Verde (Desenho Infantil) 

Atividade: Massinha modelar (Legumes e verduras) 

Recurso: Celular, computador, massinha de modelar ou massa caseira (farinha 

de trigo, óleo, sal, água, suco ou gelatina em pó) 

Estratégia: Contemplando o projeto “Volta ao mudo” o adulto junto a criança 
assistirá ao vídeo” Viva a vida verde”, após a criança observar os personagens, 
vamos fazer uma massinha para modelar os legumes e verduras que 
aparecem no vídeo, as crianças poderão compreender um pouco melhor a 
cultura e a culinária desse povo que vive do outro lado do mundo, segue a 
receita da massinha caseira: 
Ingredientes: 4 xícaras de farinha de trigo; 200 ml de água; 2 colheres de sopa 
de óleo; ½ xícara de sal; 1 pacote de suco ou gelatina em pó para colorir e 
atribuir cheiro na massinha. 
Modo de fazer: misturar todos os ingredientes em um recipiente e amassar 
bem com as mãos até que a mistura se torne homogênea. Permitir que a 
criança amasse a massinha manipulando de várias formas, sentindo seu aroma 
e textura explorando sua criatividade ao criar legumes e vegetais assim como 
fazer as comparações entre semelhanças e diferenças de tamanhos e 
volumes, alguns exemplos: 
-Couve ou pepino do Japão; repolho chinês; acelga que faz o Kimchi coreano. 
Curiosidade sobre esta atividade: Nesse contexto, é importante que as 

crianças bem pequenas tenham a oportunidade de brincar com diferentes 

materiais ou participar de situações nas quais são convidadas a nomeá-los ou 

agrupá-los, podendo atribuir sentidos para essas ações, como acontece, por 

exemplo, quando participam de atividades que envolvem a confecção de objetos, 

fazendo uso de diferentes materiais e selecionando-os segundo seus atributos. 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ7UinSD0XA

