
 

 

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: 02/09/2021 

Turma:  

Maternal A e 

Maternal  B. 

Campo de Experiência: corpo, gestos e movimentos 

 
 

TEMÁTICA: AS QUATRO ESTAÇÕES 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Hoje daremos sequência à nossa temática as quatro estações, faremos uma pizza das 

quatro estações. Separe algumas revistas, jornais ou folhetos e com a ajuda da família 
recorte figuras relacionadas ao tema, tais como roupas que são usadas, como a paisagem 
fica em cada uma das estações e guarde as imagens.  

Agora vamos fazer um círculo gigante que pode ser uma caixa de papelão e dividir em 
quatro partes. Os familiares podem escrever em cada uma dessas partes o nome das 

estações do ano e depois pegar as figuras recortadas e ajudar a criança a montar colando 
na pizza gigante das estações.  

Caso queiram fazer como o exemplo da imagem, também podem. 
 

 

 
 

Observação: Não se 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 24 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e 

Gilmar, Caroline F, Eliana, Dinair e Ilma. 

 

Data: 02/09/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, pensamento e Imaginação  

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL - CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

Nada melhor que aprender brincando, não é mesmo?  

Materiais necessários: 

– Folhas de papel ou papelão. 

– Grãos de milho de pipoca ou de feijão; 

– Lápis; 

– Cola (opcional). 

Estratégia de aprendizagem: A ideia da brincadeira é trabalhar o conceito das letras e 

seu som, por meio da pronuncia. Escreva a primeira letra do nome com a escrita tipo 

“bastão”. Escreva a letra grande, de forma que utilize a folha toda apenas para uma letra. 

Em seguida solicite que a criança cubra a letra com os grãos de milho ou de pipoca. É 

opcional cobrir a letra com cola para grudar os grãos por cima. 

DICA: Faça as primeiras letras dos familiares, dos amigos mais próximos, das professoras. 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 


