
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/10/2021 SEMANA:32 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.  

PROJETO VOLTA AO MUNDO -  CONTINENTE EUROPEU – FRANÇA  

 

CURIOSIDADES SOBRE A FRANÇA 

Vocês sabiam que o pãozinho francês do café da manhã tão comum na 

mesa dos brasileiros não tem origem francesa?  

Na França eles comem pão em todas as refeições e o mais comum por lá 

é a baguette, croissant e brioche. 

       

LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=Njk8z5dhByQ&t=206s 

De onde vem o pão? 

Atividade: Degustar o pão francês ou baguette 

Recurso: smartv, celular, notebook, pão francês, baguette ou outros. 

Estratégia:  

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo “De onde vem o pão?” 

Em seguida, juntos irão preparar um delicioso café da manhã ou da tarde junto 

com a criança e aproveitarem esse momento para fazerem a refeição juntos, 

conversarem fazer perguntas sobre o vídeo e darem boas risadas.  

Faça as seguintes perguntas para ela: 

1-) Quais ingredientes usamos para fazer o pão? (trigo, sal, óleo, fermento etc., 

não é necessário que ela diga todos os ingredientes). 

2-) O pão é assado, frito ou cozido? (assado) 

3-) Você gosta de pão? (faça questionamentos se gostou ou não, se gosta 

quente ou frio, com margarina, puro ou outros recheios) 

Poste uma foto e nos relate como foi essa atividade ou gravem um, vídeo e 

compartilhem no grupo esse momento. 

 Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é incentivar a autonomia e confiança para as 

crianças se expressarem e comunicar-se oralmente de forma cada vez mais 

clara e segura. Ampliando seu vocabulário em atividades prazerosas e 

concretas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Njk8z5dhByQ&t=206s


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/10/2021 SEMANA: 32 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por 

noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em 

brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

 
SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E PROJETO VOLTA AO MUNDO 

 

   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5RfWgMJ6dcw 

Yoga com animais para crianças – Smile and Learn 

 

Atividade: Meditação e yoga para crianças 

Recurso: Celular, computador, tapete na sala. 

Estratégia: O Templo do Céu em Pequim na China, foi tombado como 
Patrimônio Mundial da Unesco em 1998, o templo é faz parte de um conjunto de 
construções taoístas (1420 dinastia Ming e Qing), marcadas como as mais 
importantes do país. Sua estrutura conta com uma sala circular com três terraços 
de mármore branco, intitulada como a Sala da Oração Pelas Boas Colheitas; 
local que agradecem a boa colheita de alimentos através da meditação e oração, 
a yoga faz parte da cultural oriental, por tanto cada povo têm uma interpretação 
diferente.  A responsável junto a criança irá assistir o vídeo e auxiliar a criança a 
realizar os gestos da yoga conforme mostrado no vídeo, essa prática é muito 
comum nos países asiáticos, auxiliando na respiração, postura, equilíbrio, é 
fundamental para mantê-los calmos, tranquilos e concentrados.  
 

Curiosidade sobre esta atividade: Nessa atividade a criança aprende a brincar 

ao seu lado, mostrando desafios, diferentes formas de ocupar o espaço e se 

deslocar nele, chamando atenção de como seus pares fazem, são ações que 

apoiam suas explorações e descobertas sobre o espaço e sobre si. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5RfWgMJ6dcw

