
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

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

 
Data: 24/05/2021 

Turma:  
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Escuta, Fala Pensamento e Imaginação. 
 

TEMA: CONTOS E ENCANTOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Iniciaremos uma semana encantada, com histórias, contos e encantos. A leitura é muito importante desde 

cedo, contribui para melhorias no vocabulário, na fala, estimula a criatividade, favorece a aquisição de 

cultura, incentiva a imaginação, estimula atitudes éticas, entre tantos outros benefícios.  

Iniciaremos com um ou mais responsáveis contando a história “Chapeuzinho vermelho” para a criança em 

um ambiente tranquilo, tentando mudar o tom de voz para cada personagem, converse sobre os perigos de 

falar com estranhos, peça para criança falar sobre o personagem que gostou mais e recontar a história do 

seu jeito. 

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa e prefiram podem realizar a leitura do mesmo. 

 

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 12 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, ROSANGELA 
MOREIRA, KENIA E LUANE. 

 
Data: 24/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL 

 Esquema corporal é a consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o meio. 

É um elemento básico indispensável para a formação da personalidade da criança. (...). É uma 

construção mental que a criança realiza gradualmente, de acordo com o uso que faz de seu corpo. (Portal 

Educação) 

 

Estratégia de aprendizagem: 

BONECA DE LATA 

Vamos iniciar nossa semana de uma maneira bem animada, chame a criança e conte para ela a 

história da boneca de lata, aponte para ela as partes do corpo que menciona na história exemplo: 

cabeça, ombro, nariz e etc.  

Depois peça para ela recontar para você.  

Observação: Enviaremos no grupo de Pais o link para baixar a história, você pode imprimir ou 

contar no próprio celular ou computador como preferir. 

 

 

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

momento da atividade.    


