
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTOFUSARI 
Nome do aluno:  Semana: 26 

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

Data: 
14/09/2021 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL DO NOME 
 

Desenvolvimento da atividade: 

 
Hoje vamos apresentar uma forma diferente de aprender a letrinha inicial do nome brincando e 
montando a própria letra. Desenhe numa folha de sulfite a letra inicial da criança, pode usar uma 
caneta BIC comum ou canetinha. Após esta primeira etapa, dê a criança alguns palitos de sorvete 
e peça para montar a letra inicial usando os palitos de sorvete. Em seguida passe cola nos palitos 
e deixe a criança colar no papel para formar a letra inicial.  

Materiais necessários: Folha de sulfite, cola e caneta e/ou canetinha.. 
 

 

 

 

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: 26 

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

Data: 14/09/2021 Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós 

 
TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
Desenvolvimento da atividade: 
 

Conversar com a criança a respeito dos alimentos saudáveis e sua importância, após esse 
momento separe algumas revistas ou encartes (panfletos de supermercado) ou o próprio alimento 
saudável se tiver frutas ou legumes, peça e ajude a criança a procurar e separar alguns recortes de 
alimentos saudáveis e depois peça para montar um prato com imagens ou alimentos que representem 
uma refeição saudável. Use a criatividade e poderá criar personagens enfeitando o prato, caso seja o 
próprio alimento. Use a criatividade e poderá criar personagens enfeitando o prato, caso seja o próprio 
alimento. 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


