
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno: Semana 8 

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

 
Data:29/04/2021 

Turma: 
Berçário IA /  
Berçário IB 

Campos de Experiência:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO  

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: 

Antes de iniciar a atividade com a criança o responsável deverá fazer uma cabana (casinha) e para 

isso poderá utilizar uma caixa de papelão grande ou a mesa e um lençol deixando uma entrada em 

formato de porta para que o adulto e a criança possam entrar na cabana para brincarem.  E para 

deixar a cabana mais aconchegante poderá colocar dentro algumas almofadas e ursinhos de 

pelúcia. Quando estiverem bem acomodados, o adulto retomara com o conto João e Maria, 

relatando para a criança que enquanto João e Maria estavam na floresta eles encontraram uma 

linda casa de doce, no qual o responsável poderá apresentar a imagem da casinha para a criança. 

E se possível fazer registros da atividade através de fotos e /ou vídeos e postar no WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 



 
Nome do aluno:  Semana 8 

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

Data: 29/04/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas 

 

TEMÁTICA:  SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Massinha de Modelar 

Para essa atividade primeiro assista o vídeo da “Música - Emília a boneca gente”. Emília é uns dos 

personagens mais famoso de Monteiro Lobato um dos maiores escritores de livro. Em seguida convide a 

criança para que junto com seu auxilio e incentivo manusear e reproduzir a boneca Emília com massinha de 

modelar, utilizando as cores laranja, amarelo e vermelho faça uma boneca de massinha e incentive a criança 

na participação da atividade.  

Massinha de modelar é um brinquedo antigo, que permite estimular a visão e o tato. Brincar de massinha 

acaba se tornando uma grande diversão para as crianças. 

 

Segue o link para assistir ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=lTSTXjzgSN00 

 

OBSERVAÇÃO: Caso não tenha corante, pode utilizar suco em pó artificial nas cores desejadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=lTSTXjzgSN00

