
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5   

Professoras: Elaine, Maria, Renata, Tereza, Helena, 

Mirian, Kenia, Célia, Najara, Francisca, Rosângela, 

Miriam.  

  

Data: 06/04/2021  

Turma:  

Berçário IA e 

Berçário IB  

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

  

TEMÁTICA: PÁSCOA  

Estratégia de aprendizagem:  

A páscoa foi Domingo e esperamos que tenha sido um dia muito gostoso para toda família.  

Sabemos que já passou, mas que tal brincar de pintar ovos?   

Primeiramente a mamãe ira cozinhar os ovos e depois vamos decorá-los com tinta (colocaremos a 

receita de uma tinta caseira no link abaixo). Caso não consiga fazer a tinta ou não tenha em casa, 

pode decorar com papéis ou tecidos.  

Caso a criança seja maiorzinha vocês podem auxiliá-la durante a pintura usando os dedinhos e/ou 

permitindo a criança de colocar a mãozinha na tinta, sentindo a textura e depois lhe entregando o 

ovinho para ver como essa bela arte ficará.   

Observação: Deixe os ovinhos secar e guarde os ovinhos se possível para a brincadeira de amanhã 

que será bem divertida!  

 Segue o link para acessar a uma receita de tinta natural:  

https://www.youtube.com/watch?v=qSIG49aPVkc  

https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/  

  

              

https://www.youtube.com/watch?v=qSIG49aPVkc
https://www.youtube.com/watch?v=qSIG49aPVkc
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/
https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-para-bebes/


      

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5  

Professoras: Adriana, Elisete, Juliana F., Sarah, Talita, 

Vanuza e Viviane / Cristiane Narcisio, Delzi, Jahine, 

Maria de Lourdes Roberta, Valcicleide e Valdinéia.  

  

Data: 06/04/2021  

Turma:  

Berçário IC e 

Berçário ID  

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas.  

  

TEMÁTICA: PERCEPÇÃO AUDITIVA.  

  
Estratégia de aprendizagem:  

Assista ao vídeo “Sons de sucatas” e procure em sua casa objetos sonoros como: latas, potes, 

garrafas, panelas, tampa de panelas, colher de pau, colheres de alumínio, caixas de papelão, e etc.  

Apresente para a criança batendo um objeto no outro produzindo sons e em seguida incentive a 

criança a manusear e criar ela mesma, sons com os objetos.   

Registre a atividade com fotos, vídeos ou relate para nós como foi esse momento.  

Segue o link para acessar ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=d7H5w6GkQlo  
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