
 

 

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: 01/09/2021 

Turma:  
Maternal A / 
Maternal B 

Campo de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

 

TEMÁTICA: AS QUATRO ESTAÇÕES 
 

Estratégia de aprendizagem: 

Essa brincadeira será semelhante à da estátua colocaremos a música de Sandy e Junior: 
As quatro estações. Primeiramente desenhe imagens que represente às quatro estações 

(primavera, verão, outono, inverno), com as imagens prontas converse e explique um pouco 
sobre cada estação para a criança.  
Em seguida, vamos iniciar nossa brincadeira, cada participante ficará um ao lado do outro 

e uma pessoa ficará responsável em pausar a música e mostrar uma das figuras, (se tiver 
duas pessoas melhor ainda). Quando parar a música as crianças ficarão paradas e o (a) 

responsável mostrará a figura, exemplo inverno a criança demonstrará que está com frio 
em referência a imagem. Será feito assim com todas as figuras. 
 

Segue o link para nortear a brincadeira de hoje: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6mTD_B3AEVU 
 

 

 
 

 

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=6mTD_B3AEVU


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 24 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e 

Gilmar, Caroline F, Eliana, Dinair e Ilma. 

 

Data: 01/09/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL - CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Material: Papel sulfite, cartolina ou papelão, tesoura sem ponta, cola e jornais e/ou revistas 

que possam ser recortadas e contenham letras de tamanho médio e/ou grandes. 

Durante esta semana nós estamos aprendendo a nossa letra inicial do nome e como se 

pronuncia, hoje faremos uma colagem com muitas letras iniciais. Sempre relembrando a 

letra inicial do nome da criança e repetindo a pronúncia, peça à criança repetir o nome da 

letra inicial.  

Separe algumas revistas, jornais ou folhetos e solicite para a criança folhear em busca de 

letras iniciais (pode ser do nome da mamãe, papai, vovó, titia etc.). Quando encontrar, 

recorte, passe um pouco de cola e dê a criança pedindo que cole próxima a letra 

desenhada. Peça que procure outras letras e realizem a colagem até formar um bonito 

mosaico, sempre aproveitando para fazer a sua letra também.  

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 


