
   
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: 06/04/2021   

Turma:   

Berçário IIA e 

Berçário IIB   

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

   

TEMÁTICA: PÁSCOA   

   

Estratégia de aprendizagem:    

O coelhinho solidário   

Em um lugar tranquilo o responsável deverá apresentar para a criança o vídeo da história “O 

coelhinho solidário”. Após assistirem a história, realize uma roda de conversa falando a respeito 

das boas ações que devemos praticar uns com os outros. Exemplo: Devemos cuidar dos nossos 

amiguinhos, fazer carinho, ajudar a mamãe, papai, vovó guardando os brinquedos no lugar, dividir 

nossos brinquedos e alimentos com quem não tem.     

Se possível, finalize a atividade de hoje incentivando seu filho (a), a doar um brinquedo em ótimo 

estado para quem necessita.    

   

Segue o link para acessar a história:   

https://www.youtube.com/watch?v=fhLKMPUg24k   
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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: 06/04/2021   

Turma:  

Berçário II C e 

Berçário IID  

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas   

   

TEMÁTICA: PÁSCOA   

Estratégia de aprendizagem:   

Doce cartão  

A páscoa já passou, mas não tem problema, sempre podemos presentear alguém que amamos. 

Sendo assim, inicie a atividade de hoje conversando com a criança que vocês confeccionarão um 

belo cartão de páscoa para presentear uma pessoa querida (escolhida pela criança), peça que a 

criança diga para quem dará o cartão. Em seguida, separe um pedaço de papel, folha de sulfite ou 

outro papel que tenha disponível em casa, carimbe a mão da criança com tinta guache (conforme 

o exemplo) dizendo que formará um coelhinho. Deixe secar e desenhe os olhos, nariz e boca do 

coelhinho. Vocês podem finalizar criando uma bela mensagem para colocar no cartão.   

Observação: Caso não tenha tinta guache e não seja possível confeccionar, vocês podem contornar 

a mãozinha da criança e solicitar que ela pinte com lápis de cor ou giz de cera (caso tenham tais 

materiais disponíveis em casa). Compartilhem conosco como foi a atividade através de fotos, vídeos 

ou relate por mensagem, estamos ansiosos para saber.   

  

Segue o link para acessar a receita da tinta guache caseira:   

https://www.youtube.com/watch?v=uwzaL73tQnU&t=7s   
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