
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, Ivanilde, 

Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Marlene, 

Marisa, Mariza e Vanessa. 

 

Data: 15/04/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: CORES 

 

Estratégia de aprendizagem 

POEMA QUEM MORA NAS CASINHAS: O responsável escolherá um lugar confortável de sua 

casa para acessar o link abaixo e apresentar o “Poema das cores primárias - Autora: Profª Alba 

Marília” para a criança. Após esse primeiro momento, para representar o poema desenhe em uma 

folha de sulfite ou outro material de sua preferência e disponível em casa, juntamente com a criança 

três casinhas e com tinta guache, giz de cera ou lápis de cor permita que a criança pinte cada uma 

de uma cor AMARELO, VERMELHO E AZUL. 

                                       

Segue o link para acessar ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=ALlkRb3BJ6A 

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

https://www.youtube.com/watch?v=uwzaL73tQnU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALlkRb3BJ6A
https://www.youtube.com/watch?v=uwzaL73tQnU


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, MARIA 
JOSE.GORETE 

 
Data: 15/04/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: CONCEITOS MATEMÁTICOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

ESTÁ CHEIA OU VAZIA? - Pegue mais ou menos 4 a 6 vasilhas, e até a metade da vasilha coloque 

algo dentro tipo bolacha, macarrão, feijão ou o que você tiver em casa. Em cada uma das vasilhas 

você colocará uma quantidade (uma cheia, outra vazia, outra com menos etc.). Depois pergunte 

para criança qual é a vasilha que está cheia e qual é a vasilha que está vazia.  

Outra opção: Vocês também podem pegar alguns brinquedos e colocar dentro de uma caixa ou 

dentro de uma bacia, e perguntar para criança se está cheia ou vazia, após a criança responder 

retire os brinquedos e pergunte para ela “E AGORA ESTÁ CHEIA OU VAZIA? ”    

A criança deve responder que está vazia e você deve responder “ENTÃO NÓS VAMOS ENCHÊ-

LA! ” Peça para criança colocar os brinquedos de volta, e depois pergunte novamente, está cheia 

ou vazia? Então por fim deixa a criança brincar com os brinquedos à vontade. 

 

 

 

 


