
 

 

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: 31/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal  B. 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 
 

TEMÁTICA: AS QUATRO ESTAÇÕES 
 

Estratégia de Aprendizagem:  

Hoje dando sequência à nossa temática, as quatro estações, ouviremos uma linda canção: 

“Vai e vem das estações” (Palavra Cantada). Aproveite esse momento para cantar e dançar 
com a criança, vocês também podem separar e disponibilizar alguns brinquedos, objetos 
sonoros ou atém mesmo bater palmas para acompanhar a canção e tornar esse momento 

mais divertido.   

 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc 

 
 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 24 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia, Gilmar,  

Caroline F, Eliana, Dinair e Ilma. 

 

Data: 31/08/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL- CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Hoje vamos aprender brincando com uma atividade bem divertida crianças. Utilizando 

massinha de modelagem, vamos fazer a primeira letra do nosso nome. Como base de 

apoio, utilize uma bandeja de isopor, papelão ou um pratinho de plástico, no qual a criança 

com a ajuda de um adulto irá modelar a primeira letra do seu nome seguindo o modelo de 

letra escrita em MAIÚSCULO e de FORMA (exemplos: A, B, C, D, ...).  

Em seguida, com a ajuda de um adulto aprender qual o som que a letra tem ao fazer a 

pronúncia do nome da criança.  

Essa atividade ajudará no desenvolvimento fonológico e na identificação da letra inicial do 

nome da criança.  

 

 
 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 


