
 
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: 19/05/2021 

Turma: 
Maternal A / 
Maternal B 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: CORES E FORMAS – VARAL DE CORES E FORMAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Nessa atividade, vamos usar as formas geométricas feitas no dia anterior.  

Preparação: 

Colocar as formas geométricas coloridas sobre uma mesa, numa caixa ou num cesto, depois 

prepare um varal com barbante, lã ou linha grossa numa altura em que a criança possa alcançar. 

Disponibilize prendedores de roupas. 

A brincadeira consiste em o adulto ir solicitando a criança que encontre uma forma geométrica de 

cada cor, dentre as formas coloridas disponíveis. Por exemplo: 

- Encontre o círculo azul 

Após encontrar a forma geométrica, a criança deverá pendurá-la no varal. Formando assim um 

varal colorido de formas geométricas. 

 

 

 

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: Reinaldo, Gilmar, Silvia, Carolina 

Q., Eliana, Elaine, Caroline F. e Ilma. 

 

Data: 19/05/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: O Eu, o outro e o Nós. 

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS – OLFATO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Já sabemos que com o olfato conseguimos sentir os cheirinhos de tudo e na atividade de hoje 

vamos construir uma lista de cheiros que são agradáveis ou não agradáveis para nós. Vamos iniciar 

separando alguns aromas que tenha disponível em casa (café, bolo, perfume, sabonete, tempero, 

carne cozida, por exemplo), no segundo momento peça para a criança cheirar e dizer se considera 

o cheiro bom ou ruim. Você, adulto, pode realizar o registro em qualquer papel sendo por escrito, 

por imagem ou forma de desenho. 

 

 

Cheiros que a criança considera bons                Cheiros que a criança considera ruins 

                                   

 

 

 

 

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

foi o momento da atividade.    

 


