
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana: 26 

PROFESSORES: Alexandre, Fabiana, Maria do 
Carmo e Maria de Lourdes / Claudia, Cristiana, 
Eliane, Milene e Sarah  

Data: 13/09/2021 Turma:  
Maternal A e 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL 

Desenvolvimento da atividade: 

Durante esta semana nós iremos aprender a letra inicial do nosso nome. Vamos começar assistindo ao 
vídeo, (link abaixo). Durante o vídeo, mostre a letra inicial do seu nome e da criança. Após assistir, pegue 
uma folha de papel sulfite e desenhe a letra inicial conforme o modelo abaixo. A letra deve ser escrita de 
forma e de modo a permitir que a criança preencha os espaços em branco com a ponta dos dedos e tinta 
guache da cor de livre escolha. Após desenhar a letra inicial, peça a criança para repetir o nome da letra 
algumas vezes, mas não insista para não tornar cansativa a atividade. Com o desenho da letra inicial já 
pronto, coloque um pouco de tinta guache na tampinha do frasco de tinta mesmo, peça a criança para 
colocar a ponta do dedo e vá preenchendo os espaços em branco da letra 
Material necessário: Papel sulfite, giz de cera e/ou lápis de cor e tinta guache. 
 
Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=gEaERQlOiAY   
 

 
 

 

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=gEaERQlOiAY


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana: 26 

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

Data: 13/09/2021 Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, gestos e movimentos 

 
TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Nesta semana abordaremos o tema alimentação saudável, após alguns estudos verificaram a 
importância de começar esse tipo de alimentação desde a infância e a partir deste ano a merenda 
escolar seguirá uma alimentação balanceada e saudável. 
As famílias poderão acompanhar este cardápio no site:   
https://www.ribeiraopires.sp.gov.br/secretaria-de-educacao/cardapio-merenda-escolar e para as 
crianças perceberem como é muito gostoso este tipo de alimentação propomos a receita deliciosa 
de  panqueca de banana com aveia. 
 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

 

https://www.ribeiraopires.sp.gov.br/secretaria-de-educacao/cardapio-merenda-escolar

