
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 19 

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

 
Data: 27/07/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

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

 

TEMA: CRIANDO ARTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos falar sobre Tarsila do Amaral? Mas quem é essa pessoa? Tarsila do Amaral é uma artista 

que nasceu aqui no Brasil, ela faz desenhos lindos, um deles é o vendedor de frutas de 

1925.Podemos aprender muito com esse quadro, frutas, cores, paisagens e até animais! Vamos 

ver com calma cada um deles? Olha só tem uma pessoa vestida com uma blusa azul e um chapéu 

na cabeça, e onde ele está? Em um barco cheio de frutas, tem abacaxi, melão e laranja, muitas 

laranjas, não podemos esquecer do pássaro, que lindo, e que cor é esse pássaro? (Espere a 

resposta). Qual dessas frutas você gosta? (Espere a resposta) 

Com as frutas que tiver em casa dê na mão da criança para ela sentir, a textura (lisa ou áspera) 

peso (pesada ou leve) cheiro e se possível o sabor. 

Para finalizar, que tal nos tirarmos uma foto parecida com essa? Podemos pegar uma fruteira, ou 

uma bacia para fingir ser nosso barco, com as frutas que temos em casa, colocamos uma blusa 

azul, e um chapéu na cabeça! E pronto, basta tirar uma linda foto para a nossa releitura ficar linda! 

Não esqueça de compartilhar conosco a foto da releitura. 

 

 
 

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 19 

Professores: Carolina Q., Gilmar, Reinaldo, 

Silvia, Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 27/07/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: BRINCANDO COM A MATEMÁTICA, CLASSIFICANDO E 

SERIANDO. 
  

Classificar é separar objetos, pessoas e ideias em categorias de acordo com características percebidas 

por meio de semelhanças ou diferenças. A classificação deve ocorrer de maneira espontânea. Não há 

resposta correta ou errada, todas estarão corretas segundo a lógica de quem está classificando. Podemos 

seriar objetos, numa ordem do maior para o menor, do menor para o maior, do mais grosso para o mais 

fino, do mais fino para o mais grosso, do mais pesado para o mais leve e vice-versa. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Iniciaremos a atividade de hoje assistindo ao vídeo: “Pequeno, médio e grande. Noções de 

grandeza na educação infantil”. Em seguida, separe diversas embalagens como: latas de diversos 

tamanhos e pesos, garrafas de vários tamanhos e pesos, caixa de sapatos de diversos, colheres 

de diversos tamanhos, objetos variados, brinquedos, alimentos entre outros.  Escolham um desses 

objetos ou outros que tiverem em casa e que possam alcançar a proposta da atividade. Peçam 

para as crianças classificarem os objetos nas seguintes formas: Peso, formato, tamanho do maior 

para o menor ou vice e versa.  

DICA: Antes de iniciar a atividade vocês podem exemplificar para a criança sobre o tamanho 

utilizando vocês mesmos como referência, um ao lado do outro e mostrando quem é o maior e 

quem é menor. 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=97oEQUYWk3o 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97oEQUYWk3o

