
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI   

Nome do aluno:   Semana 5   

Professor: Elaine, Maria, Renata, Tereza, Helena, Mirian, 

Kenia, Célia, Najara, Francisca, Rosângela, Miriam.  

Data: 07/04/2021 Turma: 

Berçário I A e 

Berçário IB 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.   

  

TEMÁTICA: PÁSCOA  

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vamos fazer a brincadeira de caça aos ovos?  

Os responsáveis poderão esconder alguns ovos (que podem ser os confeccionados na atividade 

anterior) ou ovos fictícios como por exemplo: bolinhas, fazer algumas pegadas e estimular seu 

pequeno para realização da caça aos ovos, seguindo as pegadas. Prepare o lugar que tiver 

disponível, junte-se aos familiares e divirtam-se para aproveitar deste momento com seu pequeno.   

E ao final nos envie vídeos, fotos ou relatos de como foi este momento.  

Observação: #Caso a criança esteja na fase de engatinhar vocês podem colocar os ovinhos na 

frente da criança (com uma certa distância) e estimulá-la a engatinhar para pegar o ovo.  

#Mas caso ainda assim não for possível a caça aos ovos, assistam e cantem para a criança junto 

ao vídeo.   

Segue o link para acessar ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=fObOtnvkn5o  
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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: 07/04/2021  

Turma:  

Berçário IC e 

Berçário ID  

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

  

TEMÁTICA: PERCEPÇÃO AUDITIVA.  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Assista ao vídeo “Descobrindo os animais, sombras e sons” com a criança, aponte para a criança 

a sombra do animal e incentive perguntando que animal é esse, se possível reproduzindo também 

os sons dos animais. Registre a atividade com fotos, vídeos ou relate através de mensagem no 

grupo dos pais no WhatsApp como foi esse momento. Ficamos muito felizes com cada devolutiva 

recebida!  

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=suU3dTMUCTk  

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=suU3dTMUCTk
https://www.youtube.com/watch?v=suU3dTMUCTk

