
 

 

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: 21/07/2021 

Turma: 
Maternal A / 
Maternal B 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL 
 
Estratégia de aprendizagem:  
Durante esta semana nós estamos aprendendo a nossa letra inicial. Ontem nós fizemos a letra com 

massinha de modelar, mas hoje faremos uma colagem com muitas letras iniciais. Sempre 

relembrando a letra inicial do nome da criança, peça à criança repetir o nome da letra inicial. Separe 

algumas revistas, jornais ou folhetos e solicite para a criança folhear em busca de letras iniciais 

(pode ser do nome da mamãe, papai, vovó, titia etc). Quando encontrar, recorte, passe um pouco 

de cola e dê a criança pedindo que cole próxima a letra desenhada. Peça que procure outras letras 

e realizem a colagem até formar um bonito mosaico, sempre aproveitando para fazer a sua letra 

também. 

Material necessário: Papel sulfite, tesoura sem ponta, cola e jornais e/ou revistas que possam ser 
recortadas e contenham letras de tamanho médio e/ou grandes. 

 

 
 

  

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., Reinaldo, Silvia e Gilmar,  

Carolina F., Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 21/07/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: CORES E FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Nosso mundo é geométrico e colorido, tudo é feito de formas e cores. Logo as crianças têm contato 

com as formas geométricas desde pequenos. Brinquedos que são círculos, quadrados, triângulos, 

um colchão retangular, um prato circular em todos os lugares reconhecemos as formas e cores. 

Após assistir ao vídeo ‘AS CORES E AS FORMAS GEOMÉTRICAS COM VÍDEOS DIVERTIDOS 

INFANTIS’, incentivar a criança a procurar objetos, brinquedos e relacionar as formas com os 

objetos que tem em casa, por exemplo, pedir para a criança encontrar em casa tudo que seja 

quadrado. Ou procurar em revistas, imagens de objetos que sejam de acordo com alguma forma 

geométrica solicitada por vocês. 

DICA: Não esqueça de primeiro exemplificar para a criança uma forma e um objeto para ela 

compreender melhor. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kFg1ai0Tf_A 

 

  

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

momento da atividade.  

https://www.youtube.com/watch?v=kFg1ai0Tf_A

