
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 09 

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

 
Data: 07/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA – MOMENTOS EM FAMÍLIA 

PANOBOL 

E para finalizar essa semana de diversão em família, sugerimos para vocês outra brincadeira 

para realizarem em família, ensinando assim, a lidarem melhor com as emoções e se colocarem 

no lugar do outro, desenvolvendo as noções de compartilhamento, respeito e responsabilidade, 

compreendendo o mundo a sua volta, além de estreitar os laços afetivos entre vocês. Esperamos 

que se divirtam bastante com a brincadeira! 

Estratégia de aprendizagem:  

Para fazer a brincadeira vocês precisarão de 1 lençol, toalha ou qualquer pedaço de tecido que 

queiram utilizar, almofada ou uma bola que poderá ser de qualquer tamanho (caso não tenha 

poderá fazer com folhas de revista ou jornal amassado) e dois ou mais participantes. Solicitem que 

os participantes segurem nas pontas do tecido que escolheram, coloque a almofada ou bola no 

centro do tecido e juntos vocês deverão jogar a bola para o alto, mas não podem deixá-la cair no 

chão, trabalhando assim o equilíbrio, desenvolvimento motor e espacial. BOM DIVERTIMENTO!!! 

 

  

 

 

  

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, Noeli, 
Vanessa, Sarah, Ana Caetano, Ana Paula, 
Elizabete, Kelly, Luiza e Rosely. 

 
Data: 07/05/2021 

Turma: 
Berçário llC e 
Berçário llD 

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

 

TEMÁTICA: FAMÍLIA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

BRINCADEIRA DE ACAMPAR EM CASA 

Convide a criança para brincar de acampar, escolham um espaço em casa, improvise uma cabana 

com cadeiras, mesa, lençóis, colchões, almofadas e o que tiver em casa para decorar a barraca. 

Depois de montarem brinquem em família, aproveitem para contar histórias, cantar músicas ou 

imitar o som dos animais. Aproveitem o momento para se divertir juntos. 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 


