
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 18 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de 

Lourdes e Maria do Carmo / Cláudia, Cristiana, 

Eliane, Milene e Sarah.                                                                     

Data: 22/07/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL 

 
Estratégia de aprendizagem:  

Vamos iniciar o dia hoje com a leitura da história “Palavras, muitas palavras – Ruth Rocha”. Em 

seguida, vamos apresentar uma forma diferente de aprender a letrinha inicial do nome brincando. 

Desenhe no chão com um giz de lousa, carvão, fita crepe ou adesiva colorida a letra do nome da 

criança, com letra de forma e de um tamanho grande. Peça para que ele ande sobre as linhas que 

formam a letra.  

Dê alguns exemplos de palavras que começam com a mesma letra do nome da criança. Exemplo: 

seu o nome começa com a letra G de gato, girafa, gaivota, gelatina, goiaba. Pode aproveitar e 

perguntar se a criança consegue também dar algum exemplo. Divirtam-se e depois nos relatem 

como foi a brincadeira! 

Segue o link para acessar a história: 

https://pt.slideshare.net/professoraneves/palavras-muitas-palavras 

 

 

 
  

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

momento da atividade.  

https://pt.slideshare.net/professoraneves/palavras-muitas-palavras


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 18 

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

 
Data: 22/07/2021 

Turma:  
Maternal C e 
Maternal D 

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

  

TEMÁTICA: CORES E FORMAS GEOMÉTRICAS 

  

Estratégia de aprendizagem:  

Construindo as formas geométricas com massinha de modelar 

A massinha de modelar contribui para o desenvolvimento da concentração e criatividade das 

crianças. Ao separar, remontar, elas concentram nos tamanhos, proporções, novas texturas, 

desenvolvem a coordenação motora fina, descobrem cores e as formas geométricas. 

Para a atividade separe folha sulfite com o desenho das formas geométricas e massinha de modelar 

nas cores que tiver disponível e brincando construa com a criança as formas geométricas, círculo, 

quadrado, triângulo (caso não tenha massa de modelar, poderá confeccionar com a receita abaixo). 

Pergunte para a criança qual a cor está utilizando? Repita o nome da figura geométrica que irá 

construir com ela, e explore brincando. 

 

 

  

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

momento da atividade.  


