
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 28 

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

Data: 29/09/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 
 

 

Desenvolvimento da atividade: Nossa atividade de hoje será com números e quantidades, 
primeiro faça/imprima desenhos de árvores, peça para que a criança realize a pintura e cole-o em 
um papel duro (papelão, cartolina, papel cartão), o que tiver disponível. Em seguida ofereça para 
a criança tiras de papel crepom e solicite que faça bolinhas, após peça para que cole as 
quantidades de acordo com o número que está escrito no prendedor, representando os frutos da 
árvore, caso não tenha o prendedor escreva o número em um papel e apresente para a criança. 
 
 

 
 

 

 

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 28 

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

Data: 29/09/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA. 

 

Desenvolvimento da atividade: 
 

Durante esta semana estamos aprendendo sobre o dia da árvore e a importância da natureza 
para nossa vida, iremos realizar na atividade de hoje uma obra de arte com as folhas secas já 
recolhidas anteriormente, ou pode recolher no mesmo dia, após explorar as folhas, pegar, sentir a 
textura, conversar com a criança sobre não arrancar folhas verdes, por isso recolher apenas 
folhas secas, colocar as folhas por baixo de uma folha sulfite ou de caderno, e passar o giz de 
cera em forma de texturas para que apareça no papel usar sempre a parte das folhas com mais 
relevo para que destaque a arte. 

 

 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando  
   como foi o momento da atividade. 

 


