
 

 

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: 09/09/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: PRIMAVERA 

 

Estratégia da atividade:  

A primavera no Brasil é a estação do ano que sucede o inverno e precede o verão. É conhecida 
como a estação das flores, já que é quando acontece o reflorescimento da flora terrestre. A natureza 
nos brinda com um colorido único e especial. Por aqui, a primavera tem início em 23 de setembro 
e termina em 21 de dezembro.  
No dia de hoje vamos fazer a brincadeira caça ao tesouro é um convite à observação do ambiente 
natural a partir de um conjunto de figuras já sugeridas. Uma caixa de tesouros da primavera é toda 
uma descoberta que a criança faz por conta própria. Ela explora o entorno, investiga, recolhe 
elementos. Para isso, apenas é necessária uma caixa que tiver em casa e um entorno natural. Após 
recolher os “tesouros” encontrados, sente com a criança e converse sobre o que encontraram. Caso 
tenha algum jardim ou vaso de plantas em casa finalizem a atividade regando, sempre conversando 
com a criança sobre a importância de cuidarmos da natureza. 
Observação: Senão tiver espaço em sua casa mostrar imagens para criança sobre a Primavera: 
flores, árvores, natureza, etc. 

 

 

 

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 25 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e 

Gilmar, Caroline F, Eliana, Ilma e Dinair. 

 

Data: 09/09/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL - CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

A consciência fonológica é um conjunto de habilidades que nos permite perceber o tamanho das palavras, 

as semelhanças fonológicas entre elas, as sílabas e os fonemas. Para que uma criança aprenda ler e 

escrever, ela precisa ter a consciência de alguns processos fonológicos da nossa língua. 

 

Estratégia da atividade: 
Trava - línguas é uma brincadeira infantil de citações de versos com aliterações (repetição do 
mesmo fonema consonântico), que pode ser utilizada para diferentes objetivos: ensinar, divertir. 
É um ótimo recurso para melhorar a dicção delas. Por trás das frases que têm palavras com sons 
similares, há um mundo de aprendizado.  
Primeiramente assista ao vídeo: Sapo dentro do Saco, depois repita com a criança o trava - língua 

do Sapo dentro do saco, fazendo os gestos conforme a trava língua (colocando o sapo dentro 

saco). A maneira mais fácil de ensinar uma criança é por meio do lúdico. Isso porque a diversão 

desperta o interesse dela e estimula o aprendizado. Não podemos negar que o trava - língua é 

muito recreativa e muito engraçada. Aliás, que tal incluir toda a família na brincadeira e tornar o 

momento memorável? 

LINK DA MÚSICA: O SAPO DENTRO DO SACO. 

https://www.youtube.com/watch?v=ON3hsofuZdY  

 

 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ON3hsofuZdY

