
  

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: 08/04/2021  

Turma:  

Berçário IIA e 

Berçário IIB  

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

  

TEMÁTICA: PÁSCOA  

  

Estratégia de aprendizagem:    

Meu coelhinho  

A criançada vai adorar montar seu próprio coelhinho de páscoa e você poderá criar algo bacana 

com a ajuda deles. Como estamos no mês da páscoa nada melhor que junto com as crianças fazer 

um coelhinho com as mãos confeccionando assim, um bonequinho para eles brincarem, criarem 

histórias, cantar etc., proporcionando e desenvolvendo o raciocínio-lógico, a expressão oral e 

corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança.   

Vocês precisarão de folhas de papel (sulfite, cartolina, ou qualquer papel que tenham disponível 

em casa), canetinhas, lápis de cor, giz de cera etc. Faça o contorno da mãozinha da criança no 

papel, recorte e em seguida mostre para a criança como que a “sua mãozinha” virará um lindo 

coelhinho.  

Não deixem de compartilhar conosco como foi a atividade.  

Segue uma foto para servir de exemplo:  

  

  

  



  

  

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: 08/04/2021  

Turma:  

Berçário IIC e 

Berçário IID  

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

  

TEMÁTICA: PÁSCOA  

Estratégia de aprendizagem:  

O Coelhinho Joaquim  

Organizar um espaço tranquilo e apresentar a história “O coelho Joaquim”. Após assistirem ao 

vídeo, convide a criança para uma roda de conversa, faça perguntas pertinentes à história, como 

por exemplo:  

- Quem era Joaquim?   

- O que ele gostava de entregar?  

- Como Joaquim foi para a Cidade?  

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=T2CaJ_5LB50  

  

Após a conversa, propor a confecção do coelhinho de origami ou os pais podem confeccioná-lo e 

as crianças enfeitarem e pintarem bem lindo.  

Segue o link para acessar o Origami do coelhinho:  

 

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