
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 26 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de Lourdes, 
Mariado Carmo/Cláudia, Cristiana, Eliane, 
Milene, Sarah. 

Data: 15/09/2021 
Turma: 
Maternal A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL DO NOME 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Hoje nossa aula será bem divertida e diferente, faremos a brincadeira da dança das cadeiras que 
tem o objetivo de desenvolver as habilidades motoras amplas, o equilíbrio dinâmico, ritmo, a 
percepção visual e auditiva, a noção espacial, além de aprender a respeitar as regrinhas da 
brincadeira e identificar as letras do alfabeto e as iniciais dos nomes dos alunos. 
Em cada cadeira será colocada uma letra correspondente ao nome de um aluno e esse aluno terá 
que identificar a letra inicial do seu nome.  Será colocada uma música, então, quando a música 
parar, eles se sentarão na cadeira correspondente a sua inicial e pronunciarão o nome da letra 
que está na cadeira. 

 

 

 

 

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: 15/09/2021 Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 
TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Nossa sugestão para atividade de hoje, será preparar uma deliciosa receita culinária de Salada 
de Frutas. Para você fazer a salada de frutas, vai precisar da ajuda do papai ou da mamãe para 
separar os materiais e picar as frutas. Separe algumas frutas que você já tenha em casa na 
fruteira ou na geladeira como, banana, maçã, laranja, uva, pera, morango, abacaxi, melancia, 
mamão, etc., lave tudo muito bem com bastante água e sabão, após lavar deixe escorrer a água 
para secar naturalmente e ao pegar cada fruta, você pode aproveitar esse momento para sentir o 
cheiro de cada uma delas, o tamanho, a forma, o nome e também o sabor individual delas 
aproveitando o momento em que o adulto responsável estiver picando as frutas. Em uma 
travessa colocar todos os ingredientes das frutas já picadas. Caso você tenha apenas um tipo de 
fruta em casa, você também pode se preferir, substituir a salada de frutas, por um delicioso suco 
natural ou uma gostosa vitamina, batendo no liquidificador a fruta com leite e mel. O principal 
objetivo desta atividade é o incentivo aos hábitos alimentares mais sadios, o contato da criança 
com as frutas de uma maneira atraente, lúdica, educativa e participativa, tendo a oportunidade de: 
Conhecer algumas frutas e os seus nomes, conhecer os sabores das frutas (doce, azeda),                    
conhecer as formas de algumas frutas, conhecer os tamanhos de algumas frutas. 

 
 

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

como foi o momento da atividade. 

 


