
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno: Semana: 8 

Professoras: Elaine, Maria, Renata, Tereza, 
Helena, Célia / Mirian, Dinair, Najara, Francisca, 
Rosângela e Goreti. 
 

 
Data:26/04/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO  

 

 “Essa semana nossas atividades estarão voltadas para a “Semana do Livro” e a leitura 

para os bebês é um momento privilegiado para o fortalecimento dos vínculos afetivos com 

os adultos, por meio das trocas de olhares, do diálogo e da atenção ao outro, além de 

contribuir para o desenvolvimento da linguagem, da imaginação e da criatividade. ” 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: 

O responsável deverá convidar a criança para assistirem ao vídeo “O conto de João e Maria” e 

enquanto assistem ao vídeo o adulto deverá nomear os personagens, repetindo os nomes e 

apontando para cada personagem quantas vezes achar necessário para que a criança possa 

assimilar cada um dos personagens ao seu nome. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo da história: 

https://www.youtube.com/watch?v=9qFmGOmmI-4 
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TEMÁTICA:  SEMANA DO LIVRO 

“Essa semana nossas atividades estarão voltadas para a “Semana do Livro” e a leitura para os bebês é um 

momento privilegiado para o fortalecimento dos vínculos afetivos com os adultos, por meio das trocas de 

olhares, do diálogo e da atenção ao outro, além de contribuir para o desenvolvimento da linguagem, da 

imaginação e da criatividade. ” 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM:  

História -  Dia do Livro              

O vídeo traz informações sobre o dia do livro e também sobre 

o autor Monteiro Lobato e o Sítio do pica pau amarelo, obra 

tão importante para a literatura infantil. De forma lúdica 

possibilita o hábito de escutar histórias e aprender sobre as 

datas comemorativas, apropriando de livros como fonte de 

conhecimento, desenvolvendo a oralidade e imaginação 

criatividade. Nessa atividade o responsável escolha um local 

aconchegante da sua casa e de preferência junto com a criança assista ao vídeo. Em alguns momentos do 

mesmo reforce os personagens que a história traz. Como a Cuca, Emília, Narizinho etc. Após assistir o vídeo 

você pode pedir que a criança desenhe o personagem que ela mais gostou, com seu auxílio e utilizando giz 

de cera ou tinta guache ou caseira, folhas de sulfite, caderno ou um papelão (o que tiver disponível em 

casa). Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem conosco no grupo do whatssap 

dos pais. 

Segue o link para acessar ao vídeo da atividade:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ab2KlE4TRhc 

 

Segue o link para acessar a receita da tinha caseira: 

https://www.youtube.com/watch?v=uwzaL73tQnU&t=1s 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 8 

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

Data: 26/04/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
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