
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 09 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
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Data: 04/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiências: O Eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA – MOMENTOS EM FAMÍLIA 

SHOW DE TALENTOS 

Estratégia de aprendizagem:  

Brincar de show de talentos é uma atividade ótima, transforma qualquer momento comum numa 

experiência em família maravilhosa! 

Em um espaço da casa, afaste os móveis e faça um cenário da sua preferência com a participação 

da criança. No momento do show cada membro da família terá que se apresentar, poderão cantar 

uma música ou cantiga, dançar, recitar um poema, ler uma história etc. Ajude a criança a elaborar 

sua apresentação, perguntando o que ela quer apresentar, se for uma música ensaie antes com 

ela.  Um momento mágico de oportunidades, para reunir a família e familiares. 

  

 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 
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Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campos de Experiência: Traços, cores, sons e formas. 

 

TEMÁTICA: FAMÍLIA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Pintura dos dedinhos 

Em um lugar aconchegante da casa separe folhas de sulfite, de caderno, lápis de cor ou giz de 

cera, podendo utilizar pincel e tintas de sua preferência (o material que tiver disponível em casa). 

Contorne a mãozinha da criança e fale sobre os integrantes da família desenhando-as em cada 

dedinho, permita que a criança realize a pintura dos desenhos da família na mãozinha e vocês pode 

desfrutar desse momento realizando o mesmo processo com sua mão e realizando o momento de 

pintura junto com a criança. Divirtam-se e finalizem a atividade mostrando como ficou o desenho 

de cada um de vocês. 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 


