
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, 

Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa.  

 

Data: 22/04/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

                                                           

TEMÁTICA: Cores e Formas 

Estratégia de aprendizagem:  

“Quebra-cabeça geométrico” 

MATERIAIS: Tampa da caixa de pizza, caixa de papelão, caixa de sapato ou material que tiver que 

seja um pouco mais firme. 

 

Antes de iniciar converse com a criança e relembre as formas geométricas vistas nos dias 

anteriores. Em seguida, na tampa da caixa disponível e escolhida por você desenhe formas 

geométricas (quadrado, círculo, triângulo, etc.), com o estilete ou tesoura o adulto deverá recortar 

e destacar cuidadosamente as figuras e reserve-as. Se quiser e tiver lápis de cor, canetinha ou tinta 

para pintar as peças destacadas peça a criança que faça podendo assim, relembrar as cores e 

deixando mais colorido! 

Depois de pronto, disponha as peças em cima da mesa e oriente a criança para que encaixe 

corretamente na caixa de papelão, explorando assim com suas mãozinhas as formas geométricas 

achando seu par, conforme sugerimos nas imagens abaixo se necessário auxilie e oriente a criança 

durante a brincadeira. 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 07 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly, Luiza, Rosely, Vanessa Aline, Ana Clayde, 
Cassia, Gorete, Fabiana e Maria José. 

 
Data: 22/04/2021 

Turma: 
Berçários IIC e 

Berçário IID 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Utilizando jornais, revistas ou panfletos de mercados, convide a criança para folhear e encontrar 

figuras de frutas, legumes e vegetais que fazem parte de uma alimentação saudável. Em seguida, 

peça para ela apontar os escolhidos e você adulto recortará e deixará as imagens reservadas.  

No segundo momento, incentive a criança a colar as figuras recortadas em sulfite, cartolina, papelão 

ou papéis que tenha disponível em casa confeccionando juntos um lindo cartaz para expor em um 

lugar especial de atividades e incentivar toda a família sobre os alimentos que fazem bem para 

nossa saúde.  

 

 

 
 

 


