
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 13 

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

 
Data: 31/05/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: NÚMEROS E CONTAGEM 

 

Estratégia de aprendizagem:  

HISTORINHA DOS NUMERAIS 

Esta semana iremos trabalhar “Números e Contagem” com as crianças e para começar, trouxemos uma 

história para que responsáveis e crianças apreciem juntos e depois conversem com a respeito. Podem 

perguntar sobre quais animaizinhos da história as crianças lembram, as quantidades e se conseguem contá-

los ao visualizar as imagens. 

Dica: vocês podem finalizar a atividade separando alguns brinquedos ou objetos e contar junto com a 

criança. 

 

 

 

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 13 

Professores: Carolina Q., Gilmar, Reinaldo, Silvia, 
Caroline F., Eliana, Elaine, Ilma, 

 
Data: 31/05/2021 

Turma:  
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL - BRINCADEIRAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Brincadeira Musicada. 

Para essa brincadeira - ESCOLHA UM LOCAL COM ESPAÇO SEGURO PARA QUE AS 

CRIANÇAS E ADULTOS POSSAM DANÇAR SEM CAUSAR ACIDENTES.  

Estátua diferente – Trabalharemos: compreensão de comandos, atenção auditiva, controle 

corporal, limites, equilíbrio, noção espacial e ritmo. As crianças dançam enquanto a música toca, 

essa brincadeira de estátua é uma forma diferenciada, você vai pular rodar, sentar, levantar e fazer 

muitos outros movimentos de acordo com os comandos apresentados na música. Com ela a 

brincadeira, diversão e a alegria estão garantidas e todos podem participar. 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4 

(Obs.: Abrir na plataforma do You Tube) 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4

