
 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:06/08/2021 SEMANA: 20  

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli. TURMA:  
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

QUEM CUIDA DE MIM 
SEMANA DOS PAIS 

 

   
 
Atividade: Confeccionar um cartão para o papai. 
 
Recurso: papel diversos, tesoura, cola, giz de cera, tinta, lápis de cor ou 

canetinha. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá organizar os materiais junto com a criança, em seguida 

irão confeccionar um cartão par dar de presente ao papai ou a alguém que goste 

muito. Usem a criatividade e divirtam-se, no domingo, Dia dos Pais, presenteie 

essa pessoa tão especial.  

Acima tem algumas sugestões de cartões para vocês.  

Tirem uma foto juntinhos e poste no grupo da escola. 

Nos conte também como foi a experiencia de fazer o presente do papai. 

Se gostou de pintar ou decorar? 

Se conseguiu recortar? 

Se precisou de ajuda?    

A participação nas atividades é muito importante para o desenvolvimento da 

criança. 

  

Curiosidade sobre esta atividade: 

O Dia dos Pais é uma data que homenageia uma figura familiar, ao confeccionar 

o cartão promove-se experiências nas quais as crianças observam e exploram 

diferentes tipos de materiais, estimula a criatividade, apreciação e a valorização 

de sua própria produção. 

 



 

 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 06/08/2021 SEMANA: 20  

PROFESSOR: Raquel, Jacqueline, Merivania. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: o Eu, o Outro e o Nós 

   

 
 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wzqWkkLLUo0 
Dia dos Pais #3 – Raspadinha “Surpresa de amor” 

 

Atividade:  Raspadinha do amor 

Recurso: celular, computador, papelão ou papel, tinta, pincel, fita adesiva, 

tesoura, cola 

 

 

Estratégia: 

O adulto ajudará a criança a escrever no papelão as palavras beijo, abraço, 

elogio, carinho, eu te amo, brincadeira, dentro de 6 corações desenhados, 

recortar fita adesiva larga e colar em cima dos corações, depois pintar os 

corações com tinta guache e deixar secar, coloque o nome de quem você mais 

gosta e entregue para a pessoa raspar, e o que estiver escrito a criança tem que 

fazer.  Não esqueçam de enviar uma foto ou vídeo! 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar como instrumento de interação com o outro, com 

confiança de suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações, 

ampliando a coordenação motora grossa e fina, através de manipulação de 

diversos materiais 

https://www.youtube.com/watch?v=wzqWkkLLUo0
https://maisativos.com.br/loja/produtos/somos-diferentes-mas-somos-iguais/

