
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

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

 

Data: 26/05/2021 
Turma: 

Maternal A e 
Maternal B 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: CORPO HUMANO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Reforçando a aula do dia anterior, fazer a brincadeira de reconhecer as partes do corpo humano: 

cabeça, peito, barriga, braços, pernas, pé, explorando uma parte por vez. A criança deverá mostrar 

em si mesma a parte mencionada, repetindo corretamente o nome, vocês podem iniciar a atividade 

em frente um espelho, para a criança olhar seu reflexo enquanto aponta e nomeia as partes do 

corpo solicitada. Numa primeira fase a brincadeira deverá ser realizada de olhos abertos, numa 

segunda fase de olhos fechados.  

 

 

 

 

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 12 

Professores: Carolina Q, Gilmar, Reinaldo, Silvia, 

Caroline F, Eliana, Elaine, Ilma, 

 

Data: 26/05/2021 

Turma:  

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL, EU SOU ASSIM  

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje é dia de movimentar o esqueleto, vamos conhecer e testar nosso corpo em movimento e nada 

melhor que brincar. A atividade promove a intenção de desenvolver as habilidades motoras, o 

equilíbrio dinâmico, as percepções visual e auditiva e a noção espacial. Por meio do exercício, as 

crianças ainda aprenderam a importância de respeitar regras. 

A brincadeira das danças da cadeira e para explorar o deslocamento no espaço e adquirir controle 

dos movimentos seguindo orientações. 

Em conversa com a criança explique que a brincadeira e assim, enquanto um participante e 

responsável de colocar a música, os demais participantes, em número menor do que o da cadeira, 

ira girar entorno da cadeira até que a música pare, aquele que não conseguir sentar saíra da 

brincadeira. 

 

 

 

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

momento da atividade.    


