
 

 

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: 10/09/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: PRIMAVERA 

 

Estratégia da atividade:  

Vamos dar continuidade a nossa temática da Primavera com a brincadeira das flores mágicas. 
Pegue um recipiente de vidro ou de sua escolha e encha-o de água, em seguida junto com a 
criança, faça recortes em formatos de flores e dobre as pétalas. Dentro da flor escreva a resposta 
de sua pergunta e do lado inverso da flor numere-as. Faça perguntas simples sobre Primavera, 
exemplo: durmo em um casulo e quando acordo estou colorida quem sou? BORBOLETA.   
DICA: Você pode desenhar ou escrever suas respostas.  
 

 Segue o vídeo como sugestão para nortear a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5lZIofkLIM 

 

 

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=C5lZIofkLIM


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 25  

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Gilmar, Silvia, 

Caroline F., Dinair, Eliana e Ilma. 

 

Data: 10/09/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

Estratégia da atividade:  

"Lá vai a bola" 

Vamos encerrar nossa semana com uma brincadeira animada e divertida. Todos os integrantes 

deverão se colocar em pé e formarem um círculo, sendo que um deles deverá começar a 

brincadeira com uma bola nas mãos.  

A brincadeira começa com o professor e/ou o responsável cantando a música” LÁ VAI A BOLA”, 

enquanto a bola vai passando de mãos em mãos. A pessoa que ficar com a bola na mão, ao final 

da cantiga, deverá fazer o que pede a mesma - "sentar agora". 

Segue o vídeo como sugestão, para nortear como é a brincadeira: 

https://www.youtube.com/watch?v=do6pFvagQRo 

 

La vai à bola girando na roda 

Passa depressa sem demora 

Você no fim dessa canção 

Você que estiver com a bola na mão 

Depressa sente agora. (03 vezes). 

 

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=do6pFvagQRo

