
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:  Semana 24  

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do 

Carmo, Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, 

Eliane, Milene e Sarah.  

  

Data: 30/08/2021  

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B. 

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

  

TEMÁTICA: AS QUATRO ESTAÇÕES  
  
Estratégia de Aprendizagem:   

Esta semana iremos realizar atividades das quatro estações do ano. Iniciaremos a atividade 

de hoje com a leitura da fábula “A Cigarra e a Formiga”, chamando a atenção da criança 

para as quatro estações do ano que aparecem na fábula. Após a leitura, os pais e/ ou 

responsáveis poderão fazer as seguintes perguntas: O que a formiga fazia durante o verão?  

E a cigarra? O que a cigarra sentiu quando o inverno chegou?   

Em seguida, pedir para a criança desenhar a fábula com folha de sulfite, giz de cera, lápis 

de cor ou utilizando material que tiver em casa.  

  

Segue o link para realizar a leitura da história: 

https://pt.slideshare.net/MORAES1974/fbula-a-cigarra-e-a-formiga-slides  

  

 

  

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

relatando como foi o momento da atividade.  
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 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 24  

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia, 

Gilmar, Caroline F, Eliana, Dinair e Ilma.  

  

Data: 30/08/2021  

Turma:  

Maternal C e  

Maternal D  

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

  

TEMÁTICA: LETRA INICIAL- CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA  

  
Estratégia de Aprendizagem:    

A caixa de areia, também conhecida como bandeja ou tabuleiro de areia (dependendo de 

suas dimensões) é um material Montessori utilizado no processo de pré-escritura. A areia 

pode ser substituída por outros produtos, tais como farinha, pão ralado, fubá e ou tros. O 

adulto colocará a areia (ou o material de preferência) em pote ou forma de bolo que tenha 

o fundo plano e fará cartões com as letras do nome da criança. Dando ênfase na letra inicial 

do nome. Peça para ela falar o nome da letra e fazer com um lápis ou usando o dedo na 

caixa de areia.  

  

Segue alguns exemplos abaixo:  

  

  

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

relatando como foi o momento da atividade.  

   


