
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno: Semana 24 

Professores: Cristiana, Eliane, Sarah, Claudia, 

Milene, Alexandre, Maria do Carmo, Fabiana e 

Maria de Lourdes 

 

Data: 03/09/2021 

Turma:  

Maternal A e 

Maternal  B 

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

 
 

TEMÁTICA: QUATRO ESTAÇÕES 
 

Estratégia de aprendizagem:  

Para finalizarmos esta atividade iremos precisar de duas folhas de papel sulfite ou papelão 

pode ser de qualquer caixa que tiver em casa, faça uma árvore nas duas folhas e a encaixe 

no meio fazendo um corte e tornado a árvore em quatro partes que estarão representando 

as quatro estações com a ajuda da criança pegue folhas secas, gravetos de árvore para 

compor a estação do outono. Para a estação da primavera recolha flores, para a estação 

do verão corte ou faça um sol bem bonito e peça para a criança colorir, recolha areia 

também para simbolizar a praia e cole com a ajuda da criança, para a estação do inverno 

use algodão para representar a neve. 
 

 

 

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, Dinar e Ilma. 

 

Data: 03/09/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL - CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

Quebra-cabeça com o nome 

Vamos finalizar a semana com um quebra-cabeça do nome da criança. Utilizando os 

materiais disponíveis em casa, por exemplo, papelão, cartolina, sulfite, folha de caderno, 

giz de cera, lápis de cor etc. e recortar de formas variadas e bem colorida e pedir que a 

criança monte seguindo o modelo com o nome da criança completo escrito em outra folha.  

Para finalizar, acompanhe com o dedo a leitura do nome da criança, da esquerda para a 

direita, desse modo, mostrando a direção da leitura.  

Não esqueça de enfatizar a sonoridade de cada letra e citar exemplos de nomes com a 

mesma inicial. 

 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 


