
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo e 

Maria de Lourdes / Cristiana, Eliane, Cláudia e Milene. 

 

Data: 07/05/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

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

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS 

O sentido do tato é um dos cinco sentidos, mas, diferentemente dos outros sentidos, ele não é 

encontrado em uma região específica do corpo, e sim em todas as regiões da pele. 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Em continuação aos cinco sentidos, trabalharemos o tato com a confecção do cartão bem carinhoso 

que vocês confeccionaram e a criança entregará de presente para a pessoa que cuida com tanto 

amor. 

Em uma folha de papel, desenhe um vaso ou caules das flores em seguida estimule a criança a 

colar botões, raspas de lápis, forminhas de docinhos ou se preferir poderá fazer impressão com os 

dedinhos da criança utilizando tinta para formar as florezinhas. Por último cole fitas e enfeite bem 

bonito utilizando a criatividade e os materiais que tiver disponível em casa. Pronto o cartão lindo 

feito pela criança. 

Seguem algumas figuras de modelos de cartões para inspirar a criação de vocês: 

 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 9 

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

 
Data: 07/05/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campos de Experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

TEMÁTICA: PERCEPÇÃO AUDITIVA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos finalizar nossa semana com uma brincadeira bem legal, o telefone sem fio que se trata de uma 

brincadeira coletiva que desenvolve a audição, a concentração, a oralidade e a memória.  Chamem toda a 

família para brincar! Vocês organizarão da seguinte maneira: uma fila com um ao lado do outro, o primeiro 

da fila cochicha no ouvido da pessoa ao seu lado uma palavra ou frase. Este faz o mesmo com o seguinte, 

e assim por diante. O último diz em voz alta o que entendeu, e a graça está aí: geralmente é bem diferente 

daquilo que o primeiro falou.  

Temos também o brinquedo telefone sem fio, que podemos confeccionar, utilizando alguns materiais 

são eles:  

 Barbante; tamanho que você quiser.  

 Duas embalagens plásticas de copo de iogurte (Lavadas e secas); 

 Lapiseira ou Lápis; 

 Tesoura SEM PONTA; 

Após a confecção, chegou a HORA DA DIVERSÃO, chame seu priminho, priminha, irmão, papai, mamãe, 

ou quem você quiser. Segure um dos copos e peça para o parceiro de papo segurar o outro copo, se afastem 

até esticar o barbante. Enquanto, um fala o outro coloca o copo no ouvido, e assim vice-versa. 

   

 

  

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 


