
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno: Semana 6 

Professoras: Elaine, Maria, Renata, Tereza, 
Helena, Mirian, Kenia, Najara, Francisca, 
Rosângela e Miriam. 

 
Data: 13/04/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campos de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós. 

 

TEMÁTICA: CONSTRUINDO OS VALORES COM A FAMÍLIA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O responsável deverá conversar com a criança sobre suas características físicas e para isso pode 

usar um espelho. Quando a criança estiver em frente ao espelho falar para ela a cor de seu cabelo, 

dos olhos e da pele, apontar e falar o nome das partes do corpo (olhos, nariz, boca etc.). Depois 

se possível, caso tenha em casa revistas, mostre para a criança imagens de pessoas, para que ela 

possa assimilar que cada um é diferente dos outros quanto aos aspectos físicos. 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Sarah, Viviane                                                                         
Juliana Fortunato, Talita e Vanuza / Cristiane Narcisio, 
Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

Data: 13/04/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

Temática:  Os Cinco Sentidos (Paladar) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Para iniciarmos nossa atividade de hoje, primeiramente o responsável conversará com a criança 

sobre a importância das frutas para nossa saúde, dizer o quanto as frutas são ricas em vitaminas 

e por isso são saudáveis para o nosso consumo. Agora juntamente com as crianças separem 

algumas frutas as que estiverem em casa e perguntem para a criança qual fruta ela mais gosta? 

Corte-as em pedaços e coloquem cada uma em potinhos separados e ofereçam para as crianças 

degustarem e sentirem os sabores diferentes de cada fruta. Pergunte para criança se ela sentiu o 

doce, amargo, azedo das frutas. Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem 

conosco no grupo do whatsapp dos pais, sua devolutiva é muito importante para nós. 

 

 

 

 


