
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 9  

Professoras: Elaine, Célia, Maria, Helena, Renata, 

Tereza, Dinair, Francisca, Goreti, Mirian, Najara e 

Rosângela.  

  

Data: 05/05/2021  

Turma:  

Berçário IA /  

Berçário IB  

Campos de Experiências: O eu, o outro e o nós.  

  

TEMÁTICA: FAMÍLIA, QUEM CUIDA DE MIM  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje a nossa atividade será bastante divertida. Vamos ter a “Noite do Pijama”.  

Com o que tiver em casa (colchão, colchonete, panos para fazer cabana, no quarto, na sala, use a 

criatividade). Quem estiver em casa, vamos participar junto com a criança, usando cada um o seu 

pijama, e fazer brincadeiras como: guerra de travesseiro, ataque de beijinhos, ataque de 

cosquinhas, muitos abraços, aproveite o momento cantando cantigas, lendo histórias enfim, faça 

desse momento uma noite especial.  

  

             

  

  

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

foi o momento da atividade.  

  

  

  

 

    



  

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: 05/05/2021  

Turma:  

Berçário IC e 

Berçário ID  

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  

  

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (TATO)  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Para iniciarmos nossa atividade o responsável juntamente com ajuda da criança deverá pegar três 

potes/recipientes. No primeiro pote coloque água morna. No segundo pote coloque água fria 

(temperatura ambiente). No terceiro pote coloque água gelada com cubos de gelo. Agora o 

responsável falará para a criança a temperatura da água que está em cada pote e assim quando a 

criança colocar a mão dentro de cada recipiente conseguirá dizer qual é a temperatura que ela está 

sentindo se é morna, fria ou gelada. De forma lúdica, a criança vai aprender identificar a temperatura 

da água.  

  

 

  

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

foi o momento da atividade.  

 

  

  


