
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno: Semana 6 

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

 
Data: 15/04/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campos de Experiência:  Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
 

TEMÁTICA: CONSTRUINDO OS VALORES COM A FAMÍLIA 
 
 

Estratégia de aprendizagem: 

O responsável deve sentar - se ao lado da criança (ou com a mesma em seu colo) e falar alguns 

nomes dos integrantes da família, como pai, mãe, irmãos e bebê. Em seguida convide a criança 

para assistir ao vídeo da cantiga “Família dedo”, vocês devem repetir os movimentos conforme a 

música, se necessário em alguns momentos segure a mãozinha da criança auxiliando a mesma 

para que ela possa acompanhar a cantiga junto com o adulto. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

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

 
 
 
 
 
 

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


 
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: 15/04/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

 
 

Temática:  Os Cinco Sentidos (Paladar) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Para iniciar a atividade de hoje primeiro assistam ao vídeo “BRINCADEIRA DE PALMAS SOBRE 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – Marcelo Serralva”, imitando os momentos do personagem e 

divirtam-se. Em seguida, comece separando com a criança algumas verduras e legumes que tiver 

em casa (o mais variado possível em cores e sabores), apresente para a criança nomeando cada 

um, após prepare uma salada bem colorida aguçando o paladar com os olhos e saboreiem. 

Enquanto saboreiam vocês podem conversar um pouquinho sobre a cor dos alimentos, o sabor, se 

a criança está gostando e etc. 

Registre esse momento e compartilhem conosco enviando vídeos, fotos ou registrando como foi 

esse momento gostoso e saudável.  

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LcaN1GN65gI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LcaN1GN65gI

