
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 07 

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

 
Data:19/04/2021 

Turma: 
Maternal A / 
Maternal B 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

                                                 TEMÁTICA: DIA DO ÍNDIO  

Estratégia de aprendizagem:  

19 de abril – Dia do Índio 

Esta atividade será realizada com a criança juntamente com o papai, mamãe ou um adulto 

responsável. Primeiramente, é importante fazer uma roda de conversa com a criança, explicando 

que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, pois são as raízes do nosso país e sempre 

cuidaram do nosso meio ambiente, como: das árvores, dos frutos, dos animais etc. Os índios 

sempre foram uma sociedade que cresciam e faziam tudo coletivamente. Depois de uma breve 

conversa sobre os índios, assistir ao vídeo “Turma do Folclore: Celebrando na aldeia o Dia do 

Índio”, que conta um pouco sobre a história do dia do ÍNDIO,19 de abril. Finalize perguntando um 

pouco para a criança sobre o que vocês assistiram no vídeo. 

 

Segue o link para assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE


 
ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana - 07 

Professores: Reinaldo, Gilmar, Silvia, 

Carolina F., Eliana, Elaine, Carolina Q. e 

Ilma 

 

Data: 19/04/2021 

Turma: 

Maternal C e Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS PERCEPÇÃO VISUAL 

Para conhecimento: Percepção visual é por meio dela, que a criança consegue enxergar, focar, 

distinguir tamanhos, cores e formatos, reconhecer pessoas, observar ambientes, analisar 

situações, associar objetos a condições específicas, dentre tantas outras funções. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Em um cômodo da casa (cozinha, quarto, sala, banheiro), disponha um objeto de um cômodo em 

outro, por exemplo: coloque um utensílio da cozinha na sala sem a criança ver, depois peça para 

que a criança olhar com atenção e tentar ver e pegar qual objeto que não pertence à sala. Depois 

faça isso nos demais cômodos colocando um objeto do quarto na cozinha, do banheiro na sala e 

assim por diante. Essa brincadeira auxilia desenvolvendo a percepção visual de uma maneira 

prazerosa e lúdica.  

 

 


