
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 19 

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

 
Data: 30/07/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMA: CRIANDO ARTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Releitura da obra A Família                                                                                                                                       

Vamos finalizar a semana propondo que a criança a conheça a própria história e a história de sua 

família, sentindo-se participante dela. Sente com a criança e converse sobre a família (Quem faz 

parte? Como ela é? As diferentes famílias), mostre para a criança fotos, vídeos (caso os tenha).   

Apresente para a criança a obra de arte de Tarsila do Amaral – A família e convide toda família 

para fazer uma foto com todos ou caso não queiram fazer a foto, vocês podem confeccionar um 

cartaz com recortes de revista formando uma família. 

 

 
 

 

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., Reinaldo, Gilmar, Silvia, 

Caroline F., Elaine, Eliana e Ilma. 

 

Data: 30/07/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: BRINCANDO COM A MATEMÁTICA: CLASSIFICAR E 

SEQUENCIAR. 

Estratégia de aprendizagem: 

A festa dos números 

Essa atividade apresenta os números em ordem crescente (1, 2, 3, 4,5) e atribui quantidade aos 

mesmos. Em um determinado momento, haverá uma desordem e o exercício de reconhecimento 

desses de maneira aleatória, será trabalhado, assim como a cor e a quantidade correspondente de 

cada um. 

Primeiramente, assista ao vídeo ‘A festa dos números – Professor Gilmar’ com a criança, em 

seguida pinte cinco folhas de sulfite ou caderno universitário, nas cores: amarelo, azul, verde, 

vermelho e rosa. Depois de pintar as folhas, desenhe e recorte os números e suas quantidades, 

como mostra o vídeo. Coloque os números em ordem, conte e mostre a quantidade para a criança. 

Simule o vento, tire tudo da ordem e peça para a criança começar a "brincadeira", arrumando.  

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=i7lgLc0dkcY 

 

       

 

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=i7lgLc0dkcY

