
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 25 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo, 
Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene 
e Sarah. 

 
Data: 08/09/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: PRIMAVERA 

 

Estratégia da atividade: 

A primavera é a estação do ano que se inicia após o inverno e antecede o verão. Na primavera, a 

temperatura é mais amena e os dias são mais floridos. Essa estação é caracterizada por apresentar 

dias com temperaturas amenas, além disso, em algumas regiões, também ocorre a floração de 

diversas plantas.                                                                                                              

No primeiro momento sugerimos que assistam ao vídeo da música Baile da Primavera e em 

seguida, convide a criança para fazer um belo desenho em folha de sulfite ou até mesmo papelão 

referente ao vídeo representando as belezas da primavera.                                                 

Materiais: Folha de Sulfite, giz de cera ou lápis de cor.                                                              

Observação: Se não tiverem sulfitem podem utilizar qualquer outro tipo de papel. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4lqmeOBIOvY 

 

 

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=4lqmeOBIOvY


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 25 

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Silvia e 
Gilmar, Caroline F., Eliana, Ilma e Dinair.  

 
Data: 08/09/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Escuta, Fala Pensamento e Imaginação. 
 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL- CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

A criança percebe seu mundo através das brincadeiras, das canções, dos desenhos, do lúdico, 
assim ela aprende e se expressa, portanto, a alfabetização deve ser na medida do possível 

uma caminhada leve, cheia de histórias e brincadeiras, para que a criança aos poucos adquira 
a habilidade de compreender as letras e seus sons. 

Material para confecção da lanterna: rolinho de papel higiênico, plástico transparente, fita ou 
barbante, papel sulfite, caneta ou lápis, cola e tesoura.  
Estratégia da atividade: 
Vamos iniciar a atividade com a leitura do poema “um bichinho diferente”. Em seguida, com a 
ajuda dos pais as crianças irão confeccionar a lanterna. Na folha sulfite os responsáveis 
escreverão a inicial do nome da criança em caixa alta e recortarão, no rolinho colar o plástico 
transparente e após colar uma vogal. No escuro fixar o rolinho com a vogal para a parede e com 
a ajuda de uma luz de celular ou lanterna apontar para a outra ponta do rolinho, a imagem será 
refletida na parede, pergunte qual a letra apareceu, repita várias vezes o som da letra ou da 
vogal em voz alta. Vocês podem fazer com as letras iniciais de outras pessoas da família. 

 

 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 


