
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

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

  

Data: 27/05/2021 
Turma: 

Maternal A e 
Maternal B 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: CORPO HUMANO 

Estratégia de aprendizagem:  

Ao conhecer o próprio corpo a criança desenvolve sua autonomia e a proposta de hoje é iniciar 

conversando com a criança dizendo que hoje a nossa brincadeira será “Seu mestre mandou” e que 

deve prestar atenção aos comandos do “Mestre”. Após escolham um lugar calmo e aconchegante 

da casa, com espaço para se movimentarem, escolham um membro da família para ser o mestre 

e comandar a brincadeira. O mestre diz “Seu mestre mandou!” e os outros perguntam “fazer o quê?” 

O mestre deverá dar instruções para os jogadores como: coloque a mão no olho, coloque a língua 

para fora, toque o nariz, começando com as partes do rosto e se estendendo para todo corpo, 

podem ser dados comandos também como agachar, saltar numa perna só, pular com as duas 

pernas, girar, soltem a imaginação e divirtam-se. 

 

 

 

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., Reinaldo, Silvia e Gilmar,  

Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 27/05/2021 

Turma:  

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL, EU SOU ASSIM 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Essa atividade é garantia de diversão para a família toda. Trata - se de uma maneira artística de aprender 

as partes do rosto humano e o vocabulário correspondente. A técnica Village é a principal utilizada nesta 

atividade. E o resultado é uma verdadeira obra de arte. 

Material: 

- Molde de rosto desenhado em sulfite, papelão, prato de papel ou o que tiver disponível em casa; 

- Revistas ou fotos; 

- Cola e tesoura sem ponta. 

Recorte vários olhos, bocas narizes, sobrancelhas, você pode solicitar a ajuda da criança para procurar em 

revistas ou jornais. Em seguida, disponibilize junto com o molde de um rosto, peça para que ela cole da 

forma que achar melhor, pedindo para que a criança diga o nome das partes do rosto, ao final registre e 

compartilhe conosco. 

 

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

momento da atividade.    


