
 
 
 

 
  
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ANTONIO CUMPIAN SILVA 
NOME DO ALUNO: DATA: 02/10/20 SEMANA: 5 

PROFESSORES MANHÃ: Estela, Joziene e Valquiria. 
                           TARDE: Alessandra, Eliene e Lucielma. 

                  

TURMA: Berçário I 
 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e 
animais. 

 

                 

ATIVIDADE: DANÇA DAS FRUTAS 
 

                     Minhas lindas crianças, espero que estejam bem e se cuidando junto com a 

sua família! 

Como na atividade de segunda-feira, vocês assistiram ao vídeo da Anitinha “salada de 

frutas”, viram que todos os amiguinhos estavam dançando. Nossa atividade será uma 

“dança das frutas” e depois uma deliciosa salada de frutas que vocês ajudarão a mamãe 

fazer. 

Primeiro peguem algumas frutas pode ser banana, maçã, laranja, pêra, uva, mamão ou 

use as frutas que tiverem em casa e coloque em uma cesta, bacia ou pote. Assista ao 

vídeo novamente e vá dançando com a Anitinha, mexa os seus pés, as pernas o corpo 

todo. E quando aparecer uma fruta no vídeo pegue da sua cesta, a mamãe e o papai 

podem ajudar dizendo o nome da fruta e o quanto faz bem comê-la para crescerem forte 

e saudável. Ao final dessa atividade, ajude a mamãe a fazer uma deliciosa salada de 

frutas com as que estão na sua cesta. Divirta-se e saboreie sua deliciosa salada de frutas 

Segue o link do vídeo: https://youtu.be/y4N0CgrHqZk 
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Projeto Leitura 

“Ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta o interesse das 

pessoas em todas as idades. Se os adultos adoram ouvir uma boa história, um 

“bom causo”, a criança é capaz de se interessar e gostar ainda mais por elas, já que 

a sua capacidade de imaginar é mais intensa.” 

Simone Helen Drumond Ischkanian 

 

Então, aproveite o final de semana e leia um livro, conte uma história, leia um poema.  

Deixe a imaginação de sua criança voar para um mundo de fantasia e aventuras, onde 

haverá monstros, heróis, carros potentes, príncipes, princesas, um lindo castelo, naves 

espaciais, desfiles de moda etc.. Um mundo encantador e cheio de felicidade. É isso, que 

a leitura proporcionará as crianças quando ouvirem uma linda história.  

Segue o link da nossa história:  

https://drive.google.com/file/d/1ZIrAz2Ki4Wjy3VnZ6q3ACZxCjly3Ribl/view?usp=drivesdk 

Uma ótima leitura! 
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Projeto Musicalizar 

 

A música ajuda a melhorar o raciocínio e a concentração, fica evidente que a sonoridade 
pode deixar os pequeninos mais criativos, porque eles direcionarão o pensamento 
produtivo para criar novas coisas. 

Raciocinar melhor também deixa o terreno fértil para que se sintam mais livres: eles vão 
ousar e explorar campos até então ocultos de suas capacidades criativas. 

Nosso tema: Alimentação Saudável 

Música: Comer é muito bom 

Link da música: https://youtu.be/W6wB_tZfhzA 
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