
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5  

Professores: Alexandre, Maria do Carmo, Dinair, Noeli, 

Cristiana, Cláudia, Eliane e Milene.  

 

Data: 06/04/2021  

Turma:  

Maternais A e 

Maternal B  

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

  

TEMÁTICA: PÁSCOA  

Brincadeira adaptada: “Chefinho mandou” e “Coelhinho sai da toca”  

Estratégia de aprendizagem:   

Antes de começar essa brincadeira, relembre o assunto da semana, a Páscoa. Em seguida procure 

um espaço amplo, pode ser a sala de casa, ou o quintal, delimite uma área e diga que este espaço 

será a “toca do coelho”, ao lado coloque objetos diversos, por exemplo, uma boneca, carrinho, bola, 

entre outros objetos que estejam presentes na área escolhida e utilizaremos durante a brincadeira. 

Explique que, quando você disser “COELHINHO SAI DA TOCA”, a criança deverá responder “O  

QUÊ? ”. Em seguida diga, “Coelhinho procure uma boneca”, “Coelhinho procure um carrinho”, 

“Coelhinho procure um objeto de determinada cor”, entre outros comandos de acordo com os 

objetos disponíveis. Parabenize a cada acerto da criança e divirtam-se!  

Não esqueçam de compartilhar como foi o momento da brincadeira através de fotos, vídeos ou com 

relatos no WhatsApp.  

  

  

  



    

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5  

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar, 

Caroline F, Eliana, Elaine e Ilma.  

 

Data: 06/04/2021  

Turma:   

Maternal C e  

Maternal D  

Campos de Experiência: Escuta, Fala Pensamento e Imaginação.  

  

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS - PALADAR  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Após assistir ao vídeo (O gosto das coisas) desenvolver uma atividade no momento da refeição, ao 

oferecer o alimento, exemplo: (arroz, feijão, macarrão, legumes, frutas etc.), perguntar para a 

criança que gosto tem, oferecendo a ela os alimentos separados no primeiro momento, para que 

sinta o sabor de cada alimento. Finalize perguntando qual alimento do dia foi seu favorito.  

Segue o link para acessar ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=YjrkOgG5-dI  
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