
 
ESCOLA MUNICIPAL Professor Valberto Fusari 

Nome do aluno:  Semana: 1 

Professores: Alexandre, Claudia, Cristiana, Dinair e 
Eliane, Maria do Carmo, Milene. 

 
Data: 03/03/2021 

Turma:  
Maternal A e 
Maternal B 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 
 

 

TEMÁTICA: Programa proteção direitos e bem estar animal 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos cantar a música do Seu Lobato com a criança e relembrar os animais do sítio. Em seguida 

vamos brincar com massinha, solicite que a criança faça animais do sitio do Seu Lobato e 

também poderá fazer o animal preferido dela. Entre na brincadeira e faça animais usando a 

massa de modelar. Não esqueça de tirar uma foto ou filmar para compartilhar conosco como foi 

esse momento.  

Material Necessário: Massa de modelar. Caso não tenha, segue um link de um vídeo ensinando 

a fazer massa de modelar caseira. 

https://www.youtube.com/watch?v=v1OZ5wCYPAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v1OZ5wCYPAE


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 1 

Professor: Carolina Q., Reinaldo, Silvia, Gilmar, 

Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 03/03/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 

TEMÁTICA: Programa proteção direitos e bem estar animal 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Iniciaremos a atividade solicitando que assistam com a criança ao vídeo da música: “Cão Amigo”. 

O vídeo da música apresenta o relacionamento de uma criança com seu animal de estimação. As 

crianças demonstram interesse natural pelos animais. Contam com várias informações relativas a 

eles, já que estes estão presentes no dia a dia, tentando imitar os sons que emitem, nos livros 

infantis, desenhos animados, entre outros, proporcionando assim o gosto pelos animais e os 

cuidados básicos que devemos ter com eles.  

Em seguida, separe uma folha de sulfite A4 ou qualquer outro tipo de papel, (de fácil manuseio) e 

façam a dobradura do rostinho do cachorro, (passo a passo na figura abaixo) cole em outra folha 

e termine de desenhar o corpinho dele.  Não esqueça de tirar uma foto da dobradura. 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=nHguISFjNR4 

Finalize a atividade com uma história “Quem soltou o pum?” (Segue o link): 

https://www.youtube.com/watch?v=RkAbPlTbpx4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHguISFjNR4
https://www.youtube.com/watch?v=RkAbPlTbpx4

