
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 32 

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

Data: 25/10/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMA: LETRA INICIAL E ALFABETO 

 

Desenvolvimento da atividade: Durante essa semana continuaremos aprendendo sobre a letra 

inicial do nome. Primeiramente assista ao vídeo (link abaixo), durante o vídeo pergunte para a 

criança qual a letrinha do seu nome e qual a letrinha do seu nome e qual imagem a representou 

no vídeo. Em seguida escreva em letra bastão a inicial do nome da criança em uma folha de 

sulfite ou papel que tiver disponível ofereça para a criança pedrinhas ou grãos (milho, feijão), 

passe cola sobre a letra e peça para que a criança faça o contorno da letra colando as pedrinhas 

ou grãos, deixe exposto em um lugar de fácil visualização para a criança.  

Segue link: https://youtu.be/gEaERQlOiAY 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

:%20https:/youtu.be/gEaERQlOiAY


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 32 

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

Data: 25/10/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMÁTICA: Brincando com os movimentos, espaços e lateralidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: Para começar vamos pedir para as crianças assistirem a música 

“Amarelinha” da Xuxa. 

https://youtu.be/XA6_cGt8KqM 

Essa brincadeira é muito importante para a criança, pois ajuda desenvolver os movimentos de 

grande motricidade (correr, pular, saltar e equilibrar) e também o raciocínio, leitura e números e 

também, por ser um jogo de regras a amarelinha possibilita que as crianças aprendam a interagir 

favorecendo assim a sociabilidade, deste modo elas conseguem estruturar grupos e aprendem a 

cooperar com os outros e lidar com as vitórias e derrotas. 

 

 

 

 

 

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

 

https://youtu.be/XA6_cGt8KqM

