
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno: Semana 8 

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

Data:30/04/2021 Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: 

O adulto deverá relatar para a criança que retomará o conto João e Maria, apresentando a imagem 

da casinha de doce, explicando para a criança que os doces não são alimentos saudáveis e que 

devemos consumir moderadamente. Mas que também existem alimentos doces que são saudáveis, 

como um delicioso bolo de aveia e maçã. O adulto poderá chamar a criança para acompanhá-lo 

enquanto prepara o bolo. Depois de pronto oferecer o bolo para a criança degustar, não deixe de 

compartilhar conosco se gostaram da receita.  

Caso conheçam outra receita de doce saudável, compartilhem conosco, vamos adorar saber! 

 

 

 

 



 
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: 30/04/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

TEMÁTICA:  SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Criando Seu Livro Mágico 

Antes de iniciar a atividade prepare um ambiente acolhedor, agradável, sente com a criança e 

aprecie o vídeo “Contação de história para o dia do livro - O livro mágico”, assista quantas vezes a 

criança desejar. Em seguida separe alguns materiais que tiver em casa como (folhas de sulfites, 

folhas de caderno, papelão, cartolinas, tintas guaches ou caseira, giz de cera ou lápis de cor), para 

a criança criar seu próprio livro mágico. Para a criação do livro mágico, o responsável pegará um 

livro que a criança goste e em seguida realizará a leitura da história para ela. Em seguida incentive 

a criança a desenhar os personagens e a participar de toda a atividade, depois coloque as folhas 

numa sequência que a criança possa manusear. Registre esse momento através de vídeos ou fotos 

e compartilhem conosco no grupo do whatsapp dos pais. 

 

Segue o link para assistir ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZK7p6iKt-jw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK7p6iKt-jw

