
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 8 

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

 
Data: 28/04/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje sugerimos fazer uma deliciosa receita culinária de suco da Cuca um dos personagens da 

história. Antes de iniciar sugerimos que separem todos os ingredientes, apresente para a criança 

sempre contando quanto de cada um vocês vão utilizar, pode solicitar que depois a criança realize 

essa contagem.  

Com a ajuda de um adulto separe os seguintes ingredientes: 

 

 

Siga o modo de fazer e depois é só degustar. Não esqueçam de compartilhar conosco se gostaram 

do Suco da Cuca. 

Observação: Se não tiver todos os ingredientes em casa pode fazer um suco com as frutas que 

possuir. 

Segue o link para encontrar e acessar a receita: 

https://cookpad.com/br/receitas/12997040-suco-da-cuca-do-sitio-do-picapau-amarelo 

 

https://cookpad.com/br/receitas/12997040-suco-da-cuca-do-sitio-do-picapau-amarelo


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 08 

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

 
Data: 28/04/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Valorizar o livro como fonte de entretenimento e conhecimento, possibilitando o desenvolvimento 

da oralidade, imaginação e criatividade das crianças, a percepção visual através de atividades 

orais e escritas. 

 

A proposta da atividade de hoje é conhecer a personagem Emília do sítio do Pica-Pau amarelo 

através da música, assistam ao primeiro vídeo musical e em seguida ao vídeo da história “Emília, 

a boneca que virou gente”. Em seguida, proponha a criança de juntos confeccionarem a boneca 

Emília, em uma folha desenhe o rostinho da boneca em seguida solicite que a criança enfeite os 

cabelos da Emília utilizando as mãos com tinta, tampinhas de embalagens coloridas ou se preferir 

usar lãs ou recortes de papéis para confeccionar o cabelo da Emília. 

 

Segue o link para acessar a música da Emília: 

https://www.youtube.com/watch?v=lTSTXjzgSN0 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=KK2qipgtZ7s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTSTXjzgSN0
https://www.youtube.com/watch?v=KK2qipgtZ7s

