
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professoras: Elaine, Célia, Maria, Helena, Renata, 
Tereza, Dinair, Francisca, Goreti, Mirian, Najara e 
Rosângela. 

 
Data: 17/05/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: CANTIGAS DE RODA 

As cantigas fazem parte da rotina da Educação Infantil. A partir delas é possível brincar, desenvolver a audição, 

ritmo, movimentos, equilíbrio, linguagem oral e memória. (Nova Escola)  

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos iniciar uma semana muito animada com cantigas de roda. Primeiro sugerimos que o adulto prepare 

um ambiente confortável e chame a criança para participar de uma brincadeira, se possível chamem mais 

integrantes da família para participar. Em roda, ou com a criança sentada em seu colo, o adulto irá cantar e 

dançar a música: Caranguejo não é peixe. Repitam quantas vezes a criança pedir. 

Após em uma folha de papel sulfite ou qualquer papel que tiverem disponível, o adulto auxiliará a criança a 

confeccionar carimbo das mãos assim como está no desenho abaixo e explicar para a criança que é um 

caranguejo. Se possível mostre fotos para os pequenos ver e fazer semelhança entre as fotos e o carimbo. 

Bom divertimento e nos mande fotos/vídeos ou descrevam como foi a atividade. 

 

          

 

 

 

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 11 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane                                                                          
Juliana Fortunato, Vanuza, Cristiane Narcisio, Jahine, 
Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdinéia. 

Data: 17/05/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Durante essa semana, trabalharemos a cor Vermelha, que é uma das Cores Primárias. Por isso, 

nossa atividade de hoje consiste em assistir ao vídeo primeiro apresentando as cores, o adulto 

deverá organizar um espaço aconchegante na casa, para junto com a criança assistirem ao vídeo 

Cores Primárias- Vila Educativa. 

Após assistir ao vídeo o responsável deverá conversar com a criança, falando sobre as cores 

Primárias (Vermelho, Azul e Amarelo), aproveite para relacionar as cores aos brinquedo e/ou 

objetos disponíveis no ambiente. 

 

Segue abaixo o link para assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=d0M2XSjCp5c 

                                                       

 

 

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

foi o momento da atividade.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0M2XSjCp5c

