
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professoras: Elaine, Maria, Renata, Tereza, 

Helena, Célia, Mirian, Kenia, Miriam, Najara, 

Francisca e Rosângela. 

 

Data: 20/05/2021 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMA:  CANTIGAS DE RODA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos brincar de Ciranda Cirandinha? 

Com a participação dos pais, responsáveis e toda família, em uma área externa diga que irão 

conhecer uma nova música e brincar de roda. Acomode todos de maneira confortável (em tapetes, 

colchonetes ou em seu colo), de forma que estejam todos próximos. Coloque a cantiga “Ciranda 

cirandinha” e cantem juntos. Deixe que eles brinquem livremente, criando movimentos com os 

corpos. Para isso, toque e cante a música mais de uma vez.   

Observação: Caso seu (sua) filho (a) seja bebê de colo, aproveite o momento, embale em seu colo, 

dance e cante para ele. 

 

Segue também o link para acompanhar durante a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=t28nDpMP5V4 

 

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

foi o momento da atividade.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=t28nDpMP5V4


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 11 

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

Data: 20/05/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje nossa atividade será realizada com o adulto e a criança juntos fazendo uma caça ás cores. 

Deverão percorrer os ambientes da casa, procurando e selecionando objetos diversos, brinquedos, 

utensílios domésticos, roupas, dentre outros de várias cores e separando em um cesto ou em uma 

caixa, somente os de cor vermelha. Primeiro encontre alguns na cor vermelha e mostre para a 

criança conversando e explicando sobre a cor relembrando todos os outros objetos que já foram 

vistos anteriormente que tinham a cor vermelha, em seguida permita que ela tente encontrar.  

 

 

 

                       

         

 

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

foi o momento da atividade.    

 


