
  

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: 06/05/2021  

Turma:  

Berçário IA /  

Berçário IB  

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

  

TEMÁTICA: FAMÍLIA, QUEM CUIDA DE MIM  

Brincar com a criança é fundamental para sua socialização no meio ambiente e proporcionar um 

momento prazeroso junto com aquela que cuida da gente com seu amor carinho e atenção é 

melhor ainda. Então vamos lá?  

Estratégia de aprendizagem:  

Construa junto com a criança utilizando caixas vazias de papelão, um carrinho, um trem, enfeitando 

com os materiais que tiver disponível em casa e em seguida, brincar de puxar conduzindo pelo 

espaço de sua casa, enquanto brincam vocês podem cantar a música do trenzinho. Será uma 

brincadeira bem legal com quem cuida da gente.   

  

 

  

  

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: 06/05/2021  

Turma:  

Berçário IC e 

Berçário ID  

Campos de Experiência: Espaço, Tempo, Quantidade, Relações e Transformações.  

  

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (TATO)  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje será uma atividade na qual seu filho (a) exercitará a sensibilidade com os pés. Vocês deverão 

montar um tapete sensorial, separem pedrinhas (pode ser pedregulho), lixa de parede, um tapete 

macio, areia (caso tenham, pode ser terra também), folhas, grama, palha de aço, esponja, algodão 

e coloquem um na sequência do outro. Peçam que eles andem pisando primeiro no chão, depois 

seguindo a sequência que vocês montarem e peçam que sintam, se é macio, duro, áspero, fofinho 

etc. Dessa forma eles experimentarão e aprenderão diferenças através dos sentidos.  

  

 

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

foi o momento da atividade.  

  

  

  


