
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

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

 
Data: 13/04/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

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

 

TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – DIA DA SAÚDE E NUTRIÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vocês farão uma brincadeira diferente. Para realizar a brincadeira separe: frutas, legumes, 

verduras (as que tiverem em casa). Primeiro converse com a criança que será necessário vendar 

os olhos dela e pedir para que ela apalpe e cheire para descobrir qual alimento está nas mãos dela, 

explique que ela não pode ver o alimento, precisa tentar descobrir sem ver.  

Toda a família pode participar! Será que vocês saberão o nome dos alimentos? Registre sua 

atividade com uma foto ou vídeo e depois compartilhe conosco como foi esse momento divertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

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

 
Data: 13/04/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Espaços Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
 

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS - PERCEPÇÃO TÁTIL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Material: Caixa organizadora ou caixa de papelão, jornais ou revistas, brinquedos e objetos que a 

criança mais gosta, tecido para vendar os olhos da criança. 

Conversar com a criança que irão elaborar uma CAIXA DE SENSAÇÕES. No primeiro momento 

deverão rasgar revistas ou jornais e adicionar dentro da caixa de papelão, caixa organizadora ou 

bacia, uma quantidade adequada para cobrir os brinquedos ou objetos que a criança mais gosta.  

No segundo momento explique para a criança que vendará seus olhos e que ela deverá retirar de 

dentro da caixa os objetos um de cada vez, manusear, descrever e tentar identificar qual é o objeto, 

que ela pegou de dentro da caixa sem ver, apenas pelo toque das mãozinhas. Parabenize a criança 

pelo empenho na participação e compartilhe conosco. 

 

 

 


