Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.
E.M.E.I.JARDIM NOVO ÂNGULO
MATERNAL
01/11 a 12/11/2021
Professora: Luciane
Educadores: Luan e Rose Marina
Olá, vamos iniciar uma quinzena de atividades! Ficaremos felizes em ver a participação
de todos vocês!!!!
DIVERSIDADE CULTURAL – PAZ É SER QUEM VOCÊ É

SEGUNDA-FEIRA 01/11/2021
PONTO FACULTATIVO
TERÇA-FEIRA 02/11/2021
FERIADO – FINADOS
QUARTA-FEIRA 03/11/2021

O BRASIL E SUAS MISTURAS
Atividade 1: Vamos explorar e conhecer sobre o nosso país, que é de dimensões
continentais e muita pluralidade cultural. Vamos assistir um vídeo, que mostra um
pouco sobre a diversidade cultural. Explorando a diversidade brasileira contribuindo
para a construção da identidade pessoal de cada criança e para que se reconheçam
como brasileiros, trabalhando no grupo regras de convivência e respeito às diferenças.
Clique no link à seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=U-kBqPNpf14

Fonte da Imagem: Imagem tirada do vídeo

 Grave um vídeo ou áudio da criança comentando sobre o vídeo e o que ela acha
sobre as diferenças entre as pessoas.
QUINTA-FEIRA 04/11/2021
HORA DA HISTÓRIA: MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA

Atividade 2: Vamos conhecer a história de uma linda menina negra que desperta a
admiração de um coelho branco, que deseja ter uma filha tão pretinha quanto ela. Cada
vez que ele lhe pergunta qual o segredo de sua cor, ela inventa uma história. Clique no
link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=3LXjn4SDe-g

Fonte da imagem:MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA - Bing images

Grave um vídeo ou áudio da criança comentando sobre a história, reforçando que
devemos respeitar a todos!
SEXTA-FEIRA 05/11/2021
O CABELO DE LELÊ
Atividade 3: O cabelo de Lelê: escrito pela Valéria Belém, esse conto apresenta as
aventuras de uma menina que procura entender o porquê de o seu cabelo ser
encaracolado. Após tanta ‘pesquisa’ e insistência, ela conhece suas origens e
ancestralidade. Vamos assistir a história no link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=_FRS63MaBhc

Fonte da Imagem: https://www.youtube.com/watch?v=_FRS63MaBhc

PROPOSTA DE
ATIVIDADE: Depois que
assistir ao vídeo pergunte a
criança, o que achou da
história. Em seguida, com a
ajuda de um responsável,
pegue a ATIVIDADE
IMPRESSA, leia para a
criança e peça a ela para copiar
o nome nos “quadradinhos”
(abaixo do nome feito pela
professora) e desenhar/pintar
como é o cabelo dela. Pode ser
usado materiais como: lápis de
cor, canetinha, tinta guache,
fitas, barbantes, lã etc. Use a
criatividade!

Devolva a atividade para a professora na escola.

BOM FINAL DE SEMANA, FAMÍLIA!
SEGUNDA-FEIRA 08/11/2021
BRINCADEIRA: AMARELINHA AFRICANA
Atividade 4: Na história de “O cabelo de Lelê”, vimos que seus antecedentes vieram
de um país chamado África. Hoje vamos conhecer um pouco da cultura Africana
atravéz de uma brincadeira chamada “Amarelinha Africana”, que precisa de, pelo
menos, 2 participantes. Veja como fazer, no vídeo a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=sTmISSGTYoY


Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?v=sTmISSGTYoY

TERÇA-FEIRA 09/11/2021
ARTE: CARIMBO DAS MÃOS
Atividade 5: Vamos carimbar as mãos e fazer os personagens da história “Menina
bonita do laço de fita”. Use tinta guache e folhas de sulfite (uma folha deverá ser
colorida para aparecer o coelho branco). Veja o modelo a seguir e enfeite como quiser:

Tire uma foto da arte pronta e poste no grupo da turma.
QUARTA-FEIRA 10/11/2021
HORA DA HISTÓRIA: MENINO DE TODAS AS CORES
Atividade 6: Hoje, vamos conhecer a história "Meninos de todas as cores", da autora
Luísa Ducla Soares; com o objetivo de fazer as crianças compreenderem as diferenças
existentes na nossa sociedade, a importância de respeitar todas as pessoas,
independente de sua etnia, classe e outras características sociais ou individuais. Clique
no link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=whrqcs6R8Pw

Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?v=whrqcs6R8Pw

Grave um vídeo ou áudio da criança comentando sobre a história, reforçando que
devemos respeitar a todos!

QUINTA-FEIRA 11/11/2021
IDENTIFICANDO AS CORES DA HISTÓRIA
Atividade 7: Hoje, vamos identificar as cores da história “Menino de todas as cores”.
Reveja o vídeo da história de ontem e peça para a criança identificar as cores “dos
meninos” que apareceram e pinte conforme a legenda, com guache, lápis de cor ou giz
de cera.
BUSCA PELA CASA: Peça para a criança, fazer uma busca pela casa, quintal ou
outros lugares, e identificar objetos, alimentos etc... com as cores identificadas:
Amarelo, preto, vermelho e branco.

Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?v=3FSt_gI-qk4

 Tire uma foto da criança com os objetos encontrados .
 Devolva a atividade para a professora na escola.
SEXTA-FEIRA 12/11/2021

TEATRINHO DE BONECO DE PAPEL
Atividade 8: A história do “Menino de todas as cores” é fácil para ser recontada pelas
crianças. É possível inovar e explorar essa contação de história, colocando os
pequenos também no papel de contadores de histórias.
1. Para começar, um responsável irá ajudar, confeccionado os bonecos de papéis,
em folha de sulfite branca, para que as crianças possam pintar as cores “dos

meninos” e ter a participação na confecção. Veja no link a seguir, de como fazer
os bonecos: https://www.youtube.com/watch?v=3FSt_gI-qk4
2. Pode ser feitos, bonecos separados para contar a história (onde aparecem um
boneco por vez) e a cirandinha de bonecos (onde no final aparecem juntos). No
vídeo acima, ensina as duas formas de fazer.
3. Depois de prontos, o responsável irá contar a história “Meninos de todas as
cores” para a criança, usando os bonecos (como no vídeo) e pedir para a
criança fazer o mesmo.

Fonte da Imagem: http://www.vitoriaregia.net/multimidia/contacao-da-historia-meninos-de-todas-as-cores-grupo-4-d/

 Grave um vídeo da criança contando a história ou tire uma foto da criança
com os bonecos e poste no grupo da turma.

BOM FINAL DE SEMANA, FAMÍLIA!

