
 
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5  

Professores: Alexandre, Cristiana, Claudia, Dinair, 

Eliane, Milene e Noeli.  

  

Data: 07/04/2021  

Turma:  

Maternal A e 

Maternal B  

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas  

  

TEMÁTICA: PÁSCOA  

Estratégia de Aprendizagem:   

Hoje iremos assistir vídeos musicais sobre a páscoa. Os pais ou responsáveis apresentarão os 

vídeos para a criança cantar, disponibilize para a criança objetos sonoros para acompanhar as 

músicas, tais como: chocalhos, colheres de alumínio, colheres de pau, tampa de panela, panelas, 

potes etc. Incentive a acompanhar com os objetos no mesmo ritmo das canções.  

Não deixem de compartilhar conosco como foi o momento dessa animada atividade, com fotos, 

vídeos ou relatos em nosso grupo de WhatsApp.  

  

Seguem os links com sugestões de cantigas de Páscoa:  

https://www.youtube.com/watch?v=0zDxJBzPzYg  

https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0 https://www.youtube.com/watch?v=nS-

yJupHhOc   
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 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 05  

Professores: Reinaldo, Gilmar, Silvia, Carolina F., 

Eliana, Elaine, Carolina Q. e Ilma.  

  

Data: 07/04/2021  

Turma:  

Maternal C e  

Maternal D  

Campos de Experiência: Corpo gestos e movimentos.  

  

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS – PALADAR  

Estratégia de aprendizagem:  

“O paladar (ou gustação) é um dos cinco sentidos e é através dele que são percebidos os sabores. 

A língua é o órgão principal desse sentido. Converse com as crianças sobre os sabores: azedo, 

doce, salgado e diga também que a água não tem gosto. ”  

  

Separe quatro folhas de papel e as amassem até moldar bolinhas, quatro bolinhas: a azeda, 

salgada, doce e sem gosto. Coloque um cesto ou balde no chão e sentem-se a 1 metro dele e diga 

que o primeiro será do salgado e quem errar vai provar um alimento salgado ou o próprio sal. E 

assim teremos quatro rodadas, passando por todos os itens: azedo, doce, salgado e sem gosto. O 

azedo poderá ser limão, sem gosto a água, doce o açúcar, ou o que tiverem disponível em casa.  

O vídeo tem o intuito apenas de dar uma ideia do desenvolvimento da atividade.  

https://www.youtube.com/watch?v=CtlXyH4ZMh4  
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