
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno: Semana: 8 

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

 
Data: 28/04/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO  

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: 

O responsável deverá organizar um lugar espaçoso e fazer um caminho (trilha), podendo utilizar 

cadeiras, almofadas, colchões, papel amassado, corda, tapetes ou o que estiver disponível em 

casa e no final da trilha coloque alguns brinquedos da criança. E em seguida convide a criança 

para que ambos caminhem ou engatinhem pela trilha até chegar a um lugar onde a criança possa 

encontrar diversos brinquedos. No decorrer do percurso, segurando a mão da criança ou 

estimulando a engatinhar e a passar pelos obstáculos o adulto deverá fazer algumas perguntas 

para a criança, se ela está gostando de andar pela trilha, o que será o que vão encontrar. Mesmo 

que a criança ainda não se expresse através da oralidade quando o adulto fala também estimula a 

oralidade do bebê essa atitude é um estímulo muito importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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: 28/04/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 

TEMÁTICA:  SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Colagem 

Nessa atividade o adulto responsável fará uma leitura de um livro infantil para a criança, em 

seguida, juntos farão uma bela obra de artes com colagem para recriar elementos do livro, 

representando o que a criança mais gostou da leitura. Podem ser utilizados recortes de uma 

revista, um jornal, tudo pode ser material para uma colagem, mas não só os materiais impressos. 

A folha caída de uma plantinha de casa ou um botão, retalhos de tecidos ou pedaços de lã, também 

podem compor uma obra de arte.  

Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem conosco no grupo do whatsapp 

dos pais. 

 

 

 

 


