
 

 

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: 26/10/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMA: LETRA INICIAL E ALFABETO 

 

Desenvolvimento da atividade: Dando continuidade ao trabalho de identidade da letrinha inicial 

do nome, vamos hoje utilizar pedaços de papel colorido para decorá-la. Para a atividade desenhe 

numa folha de sulfite com letra bastão a letra inicial do nome da criança. Ofereça papel colorido 

para que ela rasque com as mãos pedacinhos pequenos, e os cole sobre a letrinha. Pode 

acontecer dela não conseguir rasgar pedaços muito pequenos se o papel for de uma espessura 

muito grossa, então a dica é oferecer papéis já em pedaços menores e de preferência mais finos. 

 

 
 

 

 

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 32 

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

Data: 26/10/2021 
 

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:  

Sabendo que ao trabalhar a lateralidade pode auxiliar no desenvolvimento das habilidades 

motoras e que irá definir o lado mais propício que a criança terá para desenvolver as atividades 

do cotidiano. Nessas ações percebe que se tem uma tendência em privilegiar um dos lados do 

corpo, tais como andar, segurar, talheres, escrever, atender telefone, olhar para o lado direito ou 

esquerdo. 

Iremos brincar de labirinto.  

Em algum lugar faça risco no chão como a figura acima. Pode ser usar: giz de cera, fitas adesivas 

coloridas ou até mesmo qualquer objeto do cotidiano. O objetivo é orientar a criança para que 

encontre a saída. 

 

 

 

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

 


