
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

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

Data: 24/05/2021 
Turma: 

Maternal A e 
Maternal B 

Campo de Experiência:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: CORPO HUMANO 
Esquema corporal é a consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o meio. 

É um elemento básico indispensável para a formação da personalidade da criança. (...) É uma construção 

mental que a criança realiza gradualmente, de acordo com o uso que faz de seu corpo. (Portal Educação) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Iniciaremos nossa semana com a história: O Corpo Humano é uma Casa - História Infantil sobre 

as partes do corpo e suas funções. Em seguida converse com a criança sobre o que ela entendeu 

da história contada e comentar sobre as partes do corpo (cabeça, ombro, joelho, barriga, pé, etc.) 

e peça para a mesma mostrar em seu corpo as partes solicitadas pelo adulto (pai e/ou 

responsáveis).  

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=G6f03GuNDNQ 

 

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa ou queiram realizar a leitura em casa, podem procurar ela escrita na 

internet e realizar a leitura para a criança. 

 

 

 

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

foi o momento da atividade.    

https://www.youtube.com/watch?v=G6f03GuNDNQ


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 12 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar,  

Carolina F, Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 24/05/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL, EU SOU ASSIM 

 
Esquema corporal é a consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o meio. 

É um elemento básico indispensável para a formação da personalidade da criança. (...) É uma construção 

mental que a criança realiza gradualmente, de acordo com o uso que faz de seu corpo. (Portal Educação) 

 

Estratégia de aprendizagem: 
Esquema corporal é a consciência do corpo com o meio de comunicação consigo mesmo e com o 

meio, sendo assim essa semana vamos conhecer e ampliar o conhecimento dos nossos pequenos 

a respeito do esquema corporal. Vamos iniciar construindo um esqueleto feito com folhas de jornal, 

revista, papelão ou qualquer outro material, para explorar e reconhecer as partes do corpo e as 

suas funções. Por meio do movimento é necessário mostrar e nomear todas as partes do corpo 

(cabeça, tronco e membros como braço, mãos, pernas e pé). Sempre questionando a criança para 

que serve cada membro. 

 

 

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

momento da atividade.   


