
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 11  

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo e 
Maria de Lourdes / Cristiana, Eliane, Sarah, Cláudia e 
Milene. 

 
Data: 18/05/2021 

Turma: 
Maternal A / 
Maternal B 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: CORES E FORMAS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Para essa atividade, o responsável precisará ajudar, desenhando as formas geométricas (pode ser 

na cartolina, papelão, folha de caderno o que tiver disponível em casa), serão entregues à criança, 

para que ela pinte, com tinta, giz de cera ou lápis de cor. Precisaremos de 4 círculos, 4 quadrados, 

4 triângulos e 4 retângulos.  

As crianças irão pintar: 1 círculo, 1 quadrado, 1 triângulo e 1 retângulo de cada cor: vermelho, 

amarelo, azul e verde. 

Enquanto a criança estiver pintando, o responsável poderá ir questionando se ela reconhece as 

cores e as formas geométricas. Após a pintura, recortar as formas e guardá-las, pois, usaremos 

para a próxima atividade, que será bem divertida! 

 

 

 

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 11 

Professores: Caroline F., Eliana, Elaine, Ilma, 

Carolina Q., Gilmar, Reinaldo e Silvia. 

 

Data: 18/05/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS – OLFATO 

 
O olfato, tem um importante papel na distinção dos alimentos, trabalhando junto com o paladar para 

fornecer ao cérebro informações   a respeito de comidas e bebidas.  Enquanto mastigam sentem 

simultaneamente o paladar é cheiro. 

 

Estratégia de aprendizagem:  

O olfato tem um importante papel na distinção dos alimentos, trabalhando junto com o paladar para 

fornecer ao cérebro informações a respeito de comidas e bebidas.  Enquanto mastigam sentem 

simultaneamente o paladar é cheiro.  

Para essa atividade, separe alguns chás como: (hortelã, camomila e erva doce), coloque dentro de 

um tecido que tiver disponível e você pode amarrar com um pedaço de linha ou barbante. Em 

seguida, apresente para a criança e oriente-a cheirar e pergunte se consegue descobrir o cheiro 

do chá que está sendo apresentando a ela. No segundo momento mostre a criança o que tem 

dentro do tecido. Para finalizar, se preferir, faça o chá de sua preferência e ofereça para ela 

experimentar. 

 

 

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

momento da atividade.    

 


