
 

 

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: 07/10/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS 
 

 

Desenvolvimento da atividade: Vocês irão confeccionar brinquedos diferentes utilizando 
materiais variados como: Rolo de papel higiênico, pedaços de papel colorido, barbante, garrafas 
pet, etc. Usem a criatividade e criem brinquedos bem divertidos. Seguem algumas sugestões: 
 

 

 

 

 

 

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: 07/10/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

TEMÁTICA: PEQUENOS CIENTISTAS 

 

Desenvolvimento da atividade: Iremos iniciar assistindo ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=sj9tFz5RxQE 

Agora vamos a atividade, iremos precisar de: Tinta guache nas cores: vermelho, azul e amarelo, 
pincel e sulfite ou folha de caderno, frutas (ou imagem das mesmas), uva, limão e laranja. 
 
Como brincar: Coloque os materiais na mesa e pergunte as crianças, quantas frutas elas estão 
vendo e quais suas cores. Perguntem depois, quantas cores de tinta tem sobre a mesa. Depois 
que a criança responder pergunta se está vendo a cor do limão, da uva e da laranja. Coloque as 
frutas ou imagens delas na mesa. Ao lado do limão, um pingo das tintas azul e amarelo. Ao lado 
da uva, azul e vermelho. Ao lado da laranja, amarelo e vermelho. Em seguida, diga que a criança 
vai fazer uma mágica e peça pra ela misturar. Misture o azul e amarelo do limão, lave o pincel e 
vá para a próxima mistura. Ao final, pergunte quantas cores temos agora. 
 

 

 

 

 

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=sj9tFz5RxQE

