
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  
Nome do aluno:   Semana 9  

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

  
Data: 03/05/2021  

Turma:  
Berçário IA /  
Berçário IB  

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

  

TEMÁTICA: FAMÍLIA, QUEM CUIDA DE MIM  

  
Estratégia de aprendizagem:  

Reserve um momento adequado do seu dia com a criança e se possível com a família, em um 

espaço confortável da sua casa para assistirem juntos a história: O livro da família. Após assistirem 

a história, conversem com a criança apresentando fotos da família, mostrando e sempre 

conversando sobre quem são as pessoas da foto, é o papai, mamãe, titia, vovó, falando os nomes 

e também não esqueça de apresentar a foto da criança reforçando seu nome.  

  

Segue o link para acessar ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc  

  

  

                   

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc
https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc


  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  
Nome do aluno:   Semana 9  

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

  
Data: 03/05/2021  

Turma:  
Berçário IC e 
Berçário ID  

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

  

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (TATO)  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Atividade: História “ Tocar” de Rute Rocha.  

O Adulto ou responsável deverá procurar um lugar da casa aconchegante onde a criança possa se 

sentir à vontade. Primeiro fale um pouco com a criança sobre os cinco sentidos e suas funções 

(Audição, olfato, visão, paladar e o tato). Explique para a criança a função do tato, sentido esse que 

iremos trabalhar a partir de hoje. Iremos aprender para que serve o tato, finalizem com um carinho 

na criança e incentivando a fazer carinho em você também. 

Segue o link para acessar a história:  

 

  

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7rYRYl4v o   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7rYRYl4vo
https://www.youtube.com/watch?v=Ox7rYRYl4vo
https://www.youtube.com/watch?v=Ox7rYRYl4vo

