
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5  

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, 

Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa.  

  

Data: 05/04/2021  

Turma:  

Berçário IIA e 

Berçário IIB  

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

  

TEMÁTICA: PÁSCOA  

  

Estratégia de aprendizagem  

Corrida do coelhinho  

No mês de abril comemoramos a Páscoa uma data adorada pelas crianças que esperam ansiosas 

pelo Coelhinho da páscoa. Que tal começar a semana com uma brincadeira?  

Escolha um lugar aconchegante e assista ao vídeo “Páscoa da amizade”, faça algumas perguntas 

para a criança, tais como: se gostou do vídeo? Quem estava no vídeo?  

Em seguida, encontre um lugar com espaço livre e convide a criança para brincar de “corrida do 

coelhinho”. Para iniciar a brincadeira marque com uma fita adesiva, giz, linha, barbante ou objeto a 

linha de saída e chegada e com os pés juntos pulem imitando um coelhinho, até chegar de uma 

ponta à outra fortalecendo assim a coordenação e habilidades de pular. Vence quem chegar 

primeiro do outro lado demarcado.   

Compartilhem conosco através de fotos, vídeos ou relatos por áudio ou mensagem de como foi a 

brincadeira.  

  

Segue o link para acessar ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTyXyugEu8   
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 05  

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, ELIZABETE, 
KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA ALINE, ANA  
CLAYDE, CASSIA, MARIA JOSE, GORETI E FABIANA.  

  

Data: 05/04/2021  

Turma:  

Berçário II C e 

Berçário II D  

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

  

TEMÁTICA: PÁSCOA 

Estratégia de aprendizagem:  

Coelhinho sai da toca  

Assistir ao vídeo da história “O coelhinho chamado Zequinha” juntamente coma criança. Em 

seguida, converse sobre a história, principalmente sobre a casinha do coelho que se chama “toca”. 

No segundo momento, convide a criança para brincar de “coelhinho sai da toca”. Procure um 

ambiente da casa e faça no chão dois círculos, com giz de lousa, fita crepe, barbante, lã etc. E 

explique para a criança as regras da brincadeira, que dois coelhos ficam na toca e uma pessoa fica 

de fora. Quem está de fora deve gritar: “COELHINHO SAI DA TOCA! ”. Ao fazer isso os coelhos 

que estão na toca precisam trocar de casinha. Já a que estava de fora tem que tentar roubar a toca 

de alguém. Se conseguir aquela que ficou sem toca é a que passa a gritar.  

OBSERVAÇÃO: A quantidade de círculos no chão depende de quantas pessoas vão brincar, 

lembrando que uma pessoa tem que ficar de fora e as demais dentro dos círculos. Pois quando a 

pessoa de fora falar “coelhinho sai da toca” ela tentará entrar em algum círculo vazio.  

Segue o link para acessar a história: https://www.youtube.com/watch?v=hmuyfPxTeWE  
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