
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 13 

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

 
Data: 01/06/2021 

Turma:  
Berçário I A e 
Berçário I B 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 

TEMÁTICA: FAZENDO ARTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O adulto irá preparar massinha caseira junto com seu pequeno.  

 

Após a massa de modelar pronta, convide a criança para brincar, manusear e se divertir com a massinha. 

Uma sugestão: Colocar/cantar a música da minhoca e pedir que a criança reproduza a minhoquinha com 

sua massinha. 

Música: Uma minhoquinha faz ginastiquinha, duas minhoquinhas fazem ginastiquinha, três 

minhoquinhas fazem ginastiquinha, quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha, cinco minhoquinhas 

fazem ginastiquinha, um minhocão faz ginasticão, um minhocão faz ginasticão.  

 

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 13 

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

Data: 01/06/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 

Estratégia de aprendizagem: 

Atividade: Vídeo musical e carimbo da Borboleta azul 

Antes de iniciar essa atividade o responsável irá escolher um local aconchegante da casa e no 

primeiro momento junto com a criança assistam ao vídeo musical Borboleta azul, acompanhe o 

vídeo com a criança imitando os gestos e movimentos, após a música converse com a criança 

sobre a cor da borboleta que é azul. 

No segundo momento, organize um espaço da casa para confeccionar a borboleta azul. Separe os 

seguintes materiais: papel sulfite (papelão ou outros papéis que tenha disponível em casa), tinta 

guache azul, pincel, lápis e lápis de cor. Pinte a mão da criança com tinta guache azul em seguida 

pressione com a mão aberta no papel sulfite como mostra o desenho abaixo, faça o mesmo 

procedimento com a outra mão, finalize desenhando uma lagarta no meio das asas e pinte, 

apresente essa arte para a criança. 

Registre esse momento através de fotos ou vídeos e compartilhe com o grupo de pais. 

Segue o link para assistir ao vídeo: 

                            https://www.youtube.com/watch?v=wznsHD7TzUk  

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o momento da 

atividade.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=wznsHD7TzUk

