
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 26 

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

Data: 16/09/2021 
Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: LETRA INICIAL DO NOME 
 

Desenvolvimento da atividade: 
 

Na atividade de hoje pedimos que o adulto escreva bem grande a primeira letra do nome da 
criança em uma folha de papel sulfite. Depois, utilizando papel crepom (ou outro papel que possa 
ser amassado com facilidade), peça para que a criança tente fazer bolinhas com o papel. Para 
facilitar dê a ela os pedaços já cortados. Assim ficará mais fácil fazer as bolinhas. Quando tiver 
uma boa quantidade, faça pingos com cola em cima da letra desenhada e peça para que a 
criança cole as bolinhas de papel em cima dos pingos de cola. Ao terminar, deixe secar e depois 
exponha em um local onde possa ser apreciada por todos da casa. Não se esqueça de 
compartilhar conosco, enviando fotos ou vídeos da execução da atividade! 
 

 

 

 

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: 16/09/2021 Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, sons, cores e formas. 

 
TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Desenvolvimento da atividade: 
Continuando com o nosso tema sobre alimentação saudável hoje vamos assistir um vídeo 
musical muito divertido. Convide a criança para se sentar em um ambiente bem calmo e 
confortável, assistam juntos ao vídeo que está no link logo abaixo e depois explique para a 
criança que ter uma alimentação saudável comendo frutas, saladas e legumes irá nos deixar mais 
fortes, ter mais saúde, e ficar bem animados para brincar, correr e pular. 

 
Segue link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw 

 

 

 

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=UfdT8IcASTw

