
 

 

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: 28/10/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMA: LETRA INICIAL E ALFABETO 

 

Desenvolvimento da atividade: Para esta atividade precisará destes materiais, um (1) pedaço 

de papelão (tamanho de uma folha de sulfite), uma (1) folha de sulfite, lápis de cor (usar a cor 

preferida), uma tesoura sem ponta (para uso do adulto) e cola. Primeiramente o adulto deverá 

colar a folha de sulfite no papelão, em seguida escrever a letra inicial do nome da criança grande 

com lápis de cor, logo após recorte em quatro (4) partes e coloque as partes em cima da mesa ou 

um local plano e espalhe. Pedir para a criança formar a letra do seu nome (observe a figura 

abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

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: 28/10/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: BRINCANDO COM OS MOVIMENTOS, ESPAÇOS E 

LATERALIDADE. 

 

Desenvolvimento da atividade: A prática de atividades físicas relacionadas à coordenação 

motora, equilíbrio, concentração e cooperação em trabalhos de equipe estimulam o 

desenvolvimento e a percepção do aluno sobre o corpo e o espaço ao seu redor. Nessa atividade 

iremos fazer um circuito passando por baixo de algum objeto mesa ou cadeira, andando por cima 

de uma corda ou uma linha reta, pular algum objeto aumentando ou diminuindo os desafios para 

as crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


