
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno: Semana 6 

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

 
Data:16/04/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Fala, Pensamento e Imaginação. 

 
TEMÁTICA: CONSTRUINDO OS VALORES COM A FAMÍLIA 

 
 

Estratégia de aprendizagem: 

Em roda de conversa o responsável falará para a criança que a família é o nosso bem mais 

precioso, que devemos respeitar uns aos outros, demonstrando carinho, afeto, compreensão e 

amor. Depois de conversar com a criança, caso seja possível, o responsável poderá montar um 

painel com fotos da família e deixar exposto na parede para que todos os dias a criança possa ver 

quem são seus familiares. 

Observação: Para montar o painel vocês podem utilizar cartolina, folha de papel sulfite ou outro 

papel que tiver em casa, mas caso não tenham nenhum papel em casa, coloque fita adesiva (durex) 

atrás das fotos e coloque em uma parede, sempre reforçando quem são as pessoas das fotos. 

 

 
 

 



 
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: 16/04/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

Temática:  Os Cinco Sentidos (Paladar) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Para finalizarmos as atividades da semana, vamos fazer um delicioso brigadeiro de chocolate, 

separe os ingredientes com a participação da criança e auxilie para que faça a mistura dos 

ingredientes, observando tudo se transformar em um único produto. Em seguida, abaixo siga as 

instruções indicadas no link abaixo e se deliciem com o doce.  

Observação: Disponibilizamos duas receitas, do brigadeiro tradicional e uma receita de um 

brigadeiro de batata doce, vocês podem escolher o que for melhor para vocês e não esqueçam de 

compartilhar conosco como foi essa degustação e se a criança e toda família gostaram da receita. 

 

Segue o link da receita do brigadeiro tradicional: 

https://receitas.ig.com.br/brigadeiro-de-microondas/53309451a6b07f8313000017.html 

 

Segue o link da receita do brigadeiro de batata doce: 

https://mangacompimenta.com/2018/05/02/brigadeiro-de-batata-doce-com-chocolate/ 
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