
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5   

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

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

Miriam.  

  

Data: 08/04/2021  

Turma:  

Berçário IA e 

Berçário IB  

Campos de Experiência: Escuta, fala pensamento e imaginação.  

  

TEMÁTICA: PÁSCOA  

  
Estratégia de aprendizagem:  

O responsável preparará um ambiente aconchegante onde possam assistir ao vídeo da história 

com a criança “O Coelhinho Que Não Era De Páscoa” da escritora Ruth Rocha. Essa história retrata 

sobre uma família de coelhos papai, mamãe e seus quatro filhinhos, vamos assistir ao vídeo?  

Após o término da historinha, faça com a criança brigadeiros frios, essa receita não vai ao fogo 

(siga as instruções ao lado) - RECEITA: Brigadeiro Frio - 2 copos de chocolate em pó, 1 lata de 

leite condensado, 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de margarina. Misture todos os 

ingredientes e quando virar uma massa homogênea, modele em formato de ovinhos, reforçando 

que os ovinhos são iguais aos ovos dos coelhinhos da história.  

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 a história:  

Y https://www.youtube.com/watch?v=aS8PflfGju   
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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: 08/04/2021  

Turma:  

Berçário IC e 

Berçário ID  

 

Campos de Experiência: Corpo, gesto e movimento.  

  

TEMÁTICA: PERCEPÇÃO AUDITIVA.  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Assista ao vídeo com a criança em seguida confeccione um instrumento sonoro reciclável com 

garrafa pet e tesoura como mostra o vídeo. Apresente o instrumento musical para a criança e 

finalize cantando uma música que a criança mais gosta.   

Compartilhe conosco como foi a atividade através de fotos, vídeos ou relatos por mensagem no 

grupo de pais no WhatsApp.  

Segue o link para acessar ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=KKCs-EwbsPc  

 

“O estímulo musical proporciona a criança benefícios cognitivos, afetivos e sociais que permitem aprimorar 

sua fala e expressão corporal.” (@aprendicomaFe)  
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