
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 29 

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

Data: 05/10/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS 

 

 

Desenvolvimento da atividade: Hoje será um dia de festa, nosso Baile a Fantasia. Para este 

momento alegre e divertido caracterize o aluno com uma fantasia bem bonita a gosto da criança e 

divirtam-se conosco.  

 
 

 
 

 

 

 

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 29 

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

Data: 05/10/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

TEMÁTICA: PEQUENOS CIENTISTAS 

 

 
Desenvolvimento da atividade: A Experiência Educativa promove relações sistemáticas da 
criança com outras pessoas e objetos, fazendo-a compreender o significado de suas ações para 
com o outro, por meio daquilo que já foi aprendido. 

 Para fazer essa experiência, você vai precisar de: 

 Papel sulfite.  

 Uma vela 

 Tesoura 

 Tinta guache 

 Pincel.  

 Um pedaço de pano ou papel toalha para limpar o pincel. 
Passo a passo da atividade: 

1- Corte o pavio da vela para que ela vire uma espécie de lápis sem grafite. Use a vela para fazer 
um desenho no papel branco. 
2- Como a glicerina da vela é quase transparente, o desenho que você fizer no papel branco não 
vai ficar facilmente visível. Vai ser preciso que a criança use a aquarela para pintar no papel e 
revelar o desenho. 
3- A experiência acontece, por que a vela não absorve a tinta e daí as linhas do desenho original 
se revelam. 

 

 

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

 


