
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTOFUSARI 

Nome do aluno:  Semana 1 

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

 
Data: 04/03/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

 

TEMÁTICA: Programa proteção direitos e bem estar animal 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Dobradura de cachorro 

Escolha um papel de sua preferência, pode ser um sulfite comum ou colorido, por exemplo, 

recorte um quadrado no formato de 13 cm x 13 cm; vire o quadrado deixando-o na forma de um 

losango. Junte as duas pontas do losango para formar um triângulo. Deixe a ponta do triângulo 

virada para baixo. Dobre a ponta direita para baixo para formar a primeira orelha. Dobre a ponta 

esquerda para baixo, de maneira a formar a segunda orelha. Para finalizar, dobre a ponta inferior 

para cima para formar o focinho. Com uma caneta pinte os olhos e o focinho do cachorrinho 

(Segue o modelo na foto abaixo). Permita que a criança ajude em alguns momentos da confecção 

do cachorrinho. Não deixem de compartilhar os resultados desta linda atividade.  

 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL Professor Valberto Fusari 
Nome do aluno:  Semana 1 

Professor: Carolina Q., Reinaldo, Silvia, Gilmar, Caroline F., 
Eliana, Elaine e Ilma. 

 
Data: 04/03/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 
 

 

TEMÁTICA: Programa proteção direitos e bem estar animal 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos aprender a confeccionar uma aranha com o rolo de papel higiênico. 

Modelo de aranha link: https://www.youtube.com/watch?v=b5k1D5oQIp0 

 

Já que essa semana estamos falando em animais e relembrando algumas músicas, não 

podíamos esquecer de cantar a da tão famosa DONA ARANHA. E ainda vamos confeccionar uma 

com o rolo de papel higiênico para animar o momento de cantar.  

Converse com a criança e pergunte sobre a aranha e à medida que ela for falando estimule-a e 

apresente detalhes novos. Em seguida quando estiver pronta e só cantar a música. Pergunte se 

gostou de fazer a aranha? Registre e compartilhe conosco.                                                

Segue o link ensinando a confeccionar a aranha: 

https://www.youtube.com/watch?v=b5k1D5oQIp0 
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