
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 30 

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

Data: 13/10/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA 
 

Desenvolvimento da atividade:  
Separe algumas garrafas PET. Lave-as, tirando os rótulos e organize conforme as figuras abaixo.  Use a 
brincadeira para trabalhar matemática. Você pode contar os pontos do jogo somando os numerais das 
garrafas derrubadas (se caíram duas garrafas, uma com o 2 e outra com o 5, o total são 7 pontos). Se a 
criança ainda for pequena para fazer a adição, simplesmente conte um ponto para cada pino, 
independente do seu numeral. Se você tiver uma folha de papel e uma caneta por perto, pode pedir à 
criança que faça um traço no papel para cada ponto. O importante é ter alguma forma de registro e que a 
criança seja responsável por isso  
Materiais necessários: Garrafas pet (pelo menos seis), uma bola pequena e canetinhas para numerar as 
garrafas pet. 
 
 
 

 
 

 

 

 

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 30 

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

Data: 13/10/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Chegamos a uma semana cheia de alegria e diversão, a semana das crianças, hoje vamos fazer 
uma brincadeira bem legal, vocês já conhecem, vamos brincar de estátua a proposta é: alguém 
fica próximo ao aparelho de som ou todos cantam para comandar a brincadeira enquanto a 
música toca, vocês dançam como quiserem e quando a música parar ou baixar o volume, uma 
voz de comando diz: - estátua! Neste momento, todos devem ficar parados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


