
 
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5  

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

Cristiana, Cláudia, Eliane e Milene.  

 

Data: 08/04/2021  

Turma:  

Maternal A e  

Maternal B  

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

  

TEMÁTICA: PÁSCOA  

Estratégia de aprendizagem:  

E hoje vamos confeccionar uma máscara de coelho e para isso vamos utilizar os seguintes 

materiais:  

• Um prato de papelão, ou então faça um círculo no papelão (serve caixa de sapato ou 

caixa de papelão) e recorte;  

• Cola branca;  

• Tesoura sem ponta;  

• Um palito de sorvete;   

• Giz de cera, lápis de cor, tinta guache (qualquer material para colorir).  

  

Recorte o meio do prato (ou do círculo de papelão) deixando o espaço para aparecer a boca e o 

nariz da criança. Faça orelhas de papelão e os bigodes do coelho e entregue para a criança pintar 

e enfeitar e cole no prato já recortado e por último fixe o palito de sorvete para a criança segurar a 

máscara.  

Se você tiver disponível tinta de rosto (siga a receita na imagem abaixo) ou maquiagem em casa 

pinte o nariz e o olhos. Pronto que tal imitar um coelhinho!   

 

  

    



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5  

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

Eliana, Elaine, Carolina Q. e Ilma.  

  

Data: 08/04/2021  

Turma:  

Maternal C e  

Maternal D  

Campos de Experiência: O eu, o outro e o Nós.  

  

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS - PALADAR  

Estratégia de aprendizagem:  

Vamos iniciar nossa atividade hoje com a história: “Comer – Ruth Rocha”, em seguida separe 

revistas, jornais, panfletos de mercado, etc. e converse com a criança que vocês procurarão por 

imagens de alimentos azedos, doce, salgado, amargo e sem sabor (já mencionados nas atividades 

anteriores). Quando a criança encontrar, recorte a imagem e peça para as crianças colarem os 

mesmos em um papel (cartolina, pedaço de papelão ou até mesmo na parede utilizando um durex). 

Finalize solicitando que a criança fale o nome dos alimentos, seu sabor e se ela gosta ou não do 

determinado alimento ou bebida.  

  

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=ck7DfVuHaBk  
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