
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professoras: Célia, Dinair, Elaine, Francisca, 

Goreti, Helena, Maria, Mirian, Najara, Renata, 

Rosângela e Tereza.  

 

Data: 21/05/2021 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de Experiência: Corpo, Gesto e Movimento. 

 

TEMA: CANTIGAS DE RODA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Que tal divertir o pequeno com a cantiga Borboletinha. Mamãe ou responsável irá preparar um local 

onde possa fazer uma roda (ou com a criança em seu colo) e cantar a cantiga de roda Borboletinha, 

sempre focando nas partes do corpo, fazendo gestos e movimentos enquanto canta, para que a 

criança interaja imitando os gestos alegremente. Para finalizar que tal realizar uma receita bem 

gostosa com seu bebê, a borboletinha fez um chocolate para a madrinha, e vocês qual receita 

poderão fazer e compartilhar conosco? 

OBSERVAÇÃO: Ao lado da música segue uma dica de um docinho saudável! 

 

 

 

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 e Vanuza / Cristiane 
Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, 
Valcicleide e Valdinéia. 

Data: 21/05/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Preparo de um alimento na cor vermelha 

Hoje nossa atividade será deliciosa, vocês deverão preparar um alimento na cor vermelha (pode 

ser suco, beterraba, gelatina, maçã, morango, salada de tomate) no qual o responsável convidará 

a criança a participar do preparo e depois fará a degustação. 

Após o alimento preparado separe uma cesta, forma ou recipiente que tenha em casa com 

alimentos e frutas na vermelha, converse com a criança que é igual a cesta que a Chapeuzinho 

Vermelho levou à vovozinha e convide para fazer um gosto piquenique.  

OBSERVAÇÃO: Segue uma dica de um suco saudável e vermelhinho. 

 

                                                         

 

 

 

 

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

foi o momento da atividade.    


