
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 09 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Mariza, Marisa e Vanessa. 

 
Data: 03/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA – MOMENTOS EM FAMÍLIA 

ESTÁTUA 

Estratégia de aprendizagem: 

Essa semana será muito divertida com atividades elaboradas para toda a família. Brincar em família 

proporciona a oportunidade perfeita para estreitar os laços familiares e estimular o desenvolvimento 

das crianças. 

Escolha um lugar na sua casa, reúna todos os membros da família para cantar e brincar de estátua.  

Escolham uma música de sua preferência, em seguida será necessário que alguém fique próximo 

ao aparelho de som para comandar a brincadeira, enquanto a música toca, todos devem dançar 

como quiserem livremente, quando o volume da música baixar, a pessoa que comando o som deve 

dizer: ESTÁTUA! Neste momento, todos devem ficar parados como uma estátua.  A música 

recomeça e todos voltam a dançar. Procure incentivar a fazer caretas e posições engraçadas. 

 

 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana: 09 

Professoras: Ana Clayde, Cassia, Kenia, Vanessa, 
Noeli, Sarah, Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, Kelly, 
Luiza e Rosely. 

 
Data: 03/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

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

 

TEMÁTICA: FAMÍLIA 

Estratégia de aprendizagem: 

Assistir juntamente com a criança ao vídeo da história “O livro da família”, esse é um ótimo momento 

para uma sessão pipoca.  Após assistirem mostre as fotos das pessoas da sua família, falando 

quem é, o nome de cada um, suas diferenças e importância para a família. Não esqueça de 

apresentar fotos da própria criança e sempre falando seu nome próprio. 

 

Segue o link para acessar a história:  

https://www.youtube.com/watch?v=AT_oMij0rv0 

 

  

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=AT_oMij0rv0

