
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professores: Alexandre, Cristiana, Claudia, Dinair, 
Eliane, Milene e Noeli. 

 
Data: 27/04/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

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

 

 TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

Em um cantinho da mesa, a criança juntamente com o pai, mãe ou com o responsável realizará 

essa atividade muito divertida a pintura a dedo. Depois de ter assistido a história e conhecido os 

personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo peça para a criança identificar a Emília que faz parte da 

história e dizer que agora é hora de pintar o seu rosto, conforme o desenho abaixo, essa pintura 

poderá ser feita com guache industrial ou com a tinta caseira é muito fácil preparar a tinta caseira 

com a criança ela vai adorar. Em seguida é só começar a pintura e boa diversão! 

 

Observação: o desenho do rosto da Emília pode ser xerocado, impresso ou feito em uma folha de 

sulfite, cadernos, cartolina ou papelão para a pintura com o dedo. 

Segue o link para acessar o vídeo e inspirar sobre a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=fM5S8R5ROB0  

Segue o link para acessar o vídeo de como fazer tinta caseira: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ  
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TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Conhecer um dos Personagens do Sitio do Pica-Pau Amarelo. Assistir com a criança ao vídeo da 

Lenda da Bruxa Cuca. Ao final solicite a criança recontar a Lenda da Cuca, descrever as 

características, onde morava, o que fazia e quem cuidava. Grave um vídeo ou áudio da criança 

realizando esse reconto da maneira dela e compartilhe conosco. Vamos adorar ouvir cada um dos 

nossos pequenos. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar,  

Carolina F, Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 27/03/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc

