
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno: Semana: 8 

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

 
Data:27/04/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Escuta, fala pensamento e imaginação. 

  

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO  

 
“Desde cedo é fundamental estimular os bebês, esta fase é marcada pelo toque corporal, pelo tom 

de voz e expressão, ou seja, todas estas atitudes constituem ponte para que o bebê observe e 

possa interagir e agir sob o meio cultural que o cerca. “ 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: 

O responsável deverá dar continuidade ao conto de João e Maria, apresentando as imagens dos 

personagens uma por vez de forma lenta e repetindo os nomes de cada um caso achar necessário. 

Em seguida, fale o nome do personagem pedindo que a criança mostre quem é, por exemplo: Cadê 

o João?  

E enquanto mostra as imagens, poderá descrever as características físicas dos personagens, quem 

é menino/menina, como é o cabelo e etc. 

 

 

 

 

 



 
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: 27/04/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA:  SEMANA DO LIVRO 

 

“Desde cedo é fundamental estimular os bebês, esta fase é marcada pelo toque corporal, pelo tom 

de voz e expressão, ou seja, todas estas atitudes constituem ponte para que o bebê observe e 

possa interagir e agir sob o meio cultural que o cerca. “ 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Manuseio de Livros 

Para iniciarmos nossa atividade identifique em sua casa alguns recursos que podem ajudar na 

construção de um cenário agradável e atrativo para a criança, bons exemplos são almofadas, pufes 

ou no tapete. Em seguida disponibilize alguns livros que tenha disponível em casa para que a 

criança possa escolher um tema da história a ser lida. Depois que escolher e começar a contar vire 

o livro para que a criança veja as imagens e possa imaginar o contexto, logo que estiver acabado 

de contar deixe a criança manusear o livro e mostre as imagens. Inverta os papéis e peça para que 

ela conte a história para você, será uma atividade participativa que vai estimular a imaginação e 

criatividade. Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem conosco no grupo 

do whatsapp dos pais. 

 


