
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 18 

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

 
Data: 20/07/2021 

Turma:  
Maternal A / 
Maternal B 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL 
 
Estratégia de aprendizagem:  

Durante esta semana nós iremos aprender a letra inicial do nosso nome. Que tal hoje fazer a letra 

inicial do seu nome utilizando massinha de modelar?  

Material necessário: Papel sulfite, massa de modelar, giz de cera e/ou lápis de cor. 

Inicie apresentando a letra inicial do nome da criança fazendo um desenho da letra em uma folha 

de papel sulfite. Em seguida deixe a criança escolher a cor de sua preferência na massinha de 

modelar e peça que tente moldar a letra inicial, ajude-a se necessário participando da atividade 

também. 

DICA: Caso não tenham massa de modelar em casa, segue a receita da massinha caseira: 

 

  
 

 

  

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 18 

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

 
Data: 20/07/2021 

Turma:  
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

TEMÁTICA: CORES E FORMAS GEOMÉTRICAS  

 
Estratégia de aprendizagem:  

Carimbo de Esponja 

Essa semana vamos aprender ou relembrar as formas geométricas com um trabalho sensorial 

utilizando as formas geométricas e tinta.  

Precisaremos de esponjas velhas (recortadas nas formas geométricas, quadrado, triângulo, círculo 

e retângulo); tinta e folhas de sulfite ou outro papel que tiver. 

Corte formas geométricas em uma bucha de louça (círculo, retângulo, quadrado e triângulo), do 

outro lado você pode ou não colocar um “cabinho” colando um palitinho para pegar. Pronto, 

confeccionou um carimbo para trabalhar cores e formas, é só molhar na tinta e carimbar. Podemos 

usar os carimbos para ensinar as formas geométricas para as crianças, reforçar as cores. 

DICA: Vocês podem solicitar um carimbo de uma determinada forma e uma cor para a criança e 

observar se a mesma os reconhece. 

Se a família não tiver tinta guache em casa podem fazer a tinta caseira, segue a receita abaixo. 

 

 

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

o momento da atividade.  


