
 
 

                                                         

 

 

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O responsável deverá separar materiais não estruturados, como latas 

de leite ou copos de iogurte vazios e convidar a criança (s) para brincarem de 

empilhar um em cima do outro, incentivando a colocar as latas ou os potes um 

em cima do outro. Nesse momento contando 1,2,3 e já e em seguida derrubar os objetos 

empilhados. Se possível no decorrer da atividade fazer registros e postar no Facebook 

ValbertoFusari/pais. 

https://images.app.goo.gl/NKD6PXE12hKf7cVR8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  14/10/2020 SEMANA: 7 

PROFESSORES; Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria e Viviane.  TURMA: Berçário 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

https://images.app.goo.gl/NKD6PXE12hKf7cVR8


 
 

                                                         

 

 

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

 

      O adulto proporcionará um passeio livre com a criança podendo ser 

na rua, na praça, no parque ou em outro lugar que a criança possa explorar a 

natureza. Observando as variedades de terra encontradas nestes ambientes 

o adulto poderá deixar que ela sinta a textura da terra manuseando. Após, irão recolher 

porções pequenas para que possam montar o terrário. 

Em uma tampa de caixa ou outro material que estiver em casa monte um terrário 

com a criança. A auxilie a espalhar a terra e incentive-a a plantar uma plantinha e depois a 

jogar água e assim a criança irá descobrindo como é linda nossa natureza 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/10/2020 SEMANA:7 
PROFESSORES: Delzi, Francisca, Luci Ana, Miriam, Rosangela, Valdinéia, 
Valcicleide 

TURMA: Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 



 
 

                                                         

 

  

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERÊNCIAS. 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

CIRCUITO 

 

Utilizando os materiais e objetos que vocês tenham em casa como 

colchão para rolar ou pular, cadeira para subir ou descer, mesa para passar 

por baixo engatinhando, organize uma sequência para fazer um circuito onde a criança 

possa: Engatinhar, correr, passaram por baixo subir e descer 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 14/10/2020 SEMANA: 7 

PROFESSORES: Antonia Goreti, Cassia, Elisete, Juliana F., Kelly, Marisa e 
Sarah 

TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 
interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 



 
 

                                                         

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/10/2020 SEMANA: 7 

PROFESSORES: Ana Paula, Elaine, Najara, Talita, Tereza e Vanderlânia TURMA: Berçário 1 D  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós.  
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar 
espaços, materiais, objetos e brinquedos.  
 

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

A mamãe ou responsável pelo pequeno irá pegar dois rolinhos de papel 

higiênico e dois pedacinhos de papel celofane, barbante, cola ou elástico. 

Deixe a criança auxiliar manuseando os materiais o tempo todo. 

Explique a atividade para a criança. Como será o passo a passo. Para montar um lindo 

binóculo. Junto com ela, fixe o plástico na base dos rolinhos com cola ou com o elástico. Em 

seguida, coloque o barbante dos dois lados para poder colocar no pescoço, aí é só se divertir 

e brincar. Pergunte para a criança o que ela está vendo e se as cores dos objetos no 

ambiente ficam diferentes. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                         

 

 

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 
  
Material: Copinhos descartáveis ou copinho de requeijão ou caixa de leite ou 

suco cortada. Fita crepe ou durex largo. Bolinhas, podem ser de plástico, de 

meia, de papel. 

 

O responsável irá prender (com durex largo transparente ou fita crepe) na lateral ou 

copinhos na cabeceira e abaixo do tampo da mesa. Após, pegarão uma bolinha (que caiba 

dentro do copo) e estimularão seu filho (a) a arremessar a bola e encaixar nos copinhos. 

Caso não tenha a bolinha, podem fazer com meias ou até com papel. O copo para encaixar 

as bolinhas pode ser de requeijão, copo descartável, caixas de leite ou suco cortadas. O 

importante é brincar e se divertirem. Podem até montar um campeonato entre irmãos ou 

primos. 

 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/10/2020 SEMANA: 7 

PROFESSORES:  Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, Selma e 
Vanusa 

TURMA:  Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 


