
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 13  

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo e 

Maria de Lourdes / Cristiana, Eliane, Cláudia e 

Milene. 

 

Data: 01/06/2021 

Turma: 

Maternal A / 

Maternal B 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: NÚMEROS E CONTAGENS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Esta semana estamos trabalhando os números e como contar, por isso, para começar, vamos 

relembrar rapidamente a história dos números.  Em seguida, para desenvolver essa atividade 

vamos precisar de cinco (5) folhas de papel sulfite, papelão ou outro papel disponível em casa, 

caneta, lápis de cor e/ou giz de cera, além de blocos de montar para serem usados conforme a 

figura indicada. Em cada uma das folhas de papel escreva os numerais do um (1) ao cinco (5). 

Apresente os numerais e conte-os usando os dedos. Em seguida, peça a criança para montar os 

blocos sucessivamente e colocar na folha que indique o mesmo número de blocos. Na ausência de 

blocos de montar, podem ser usados outros materiais, como carrinhos, palitos de sorvete, 

tampinhas de garrafa pet. Enfim, use a imaginação para encontrar alternativas. 

Dica: Realize a atividade primeiro demonstrando para a criança, dessa maneira ela poderá 

compreender melhor. 

 

 

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 e Ilma 

 
Data: 01/06/2021 

Turma:  
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL - BRINCADEIRAS 

Esta atividade permite, através do lúdico, trabalhar noções espaciais e conceitos de "dentro" e 

"fora”. Objetivo desta atividade educativa é auxiliar as crianças a desenvolver a lateralidade, 

distância, noções de espaço e direção, além de estimular a atenção, concentração e percepção, 

proporcionando às crianças momentos de aprendizados mais divertidos e estimulantes. 

Estratégia de aprendizagem: 

Brincadeira Musicada – Dentro e Fora.  

Caso tenha, coloque bambolês no chão ou faça figuras fechadas (círculos, quadrados) no chão 

utilizando fita crepe ou qualquer ou tipo, giz de lousa caso não tenha, poderá utilizar um tapete e/ou 

jornais, desde que quando a criança pular em cima não escorregue. Comece a brincadeira e 

solicitando às crianças que pulem dentro e fora das figuras (material que fora separado). Assim que 

começar a música começa a brincadeira, atentos aos comandos. Vai ser muito divertido e todos 

podem participar. 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=GuK3brB3Vcw  

Obs.: Abrir na plataforma do YouTube. 

 

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

momento da atividade.    

https://www.youtube.com/watch?v=GuK3brB3Vcw

