
 

 

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: 26/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: CONTOS E ENCANTOS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Antes de iniciar a atividade separe uma folha de sulfite, revista ou qualquer outro tipo de papel que 

você tenha em casa e siga o passo a passo abaixo para confeccionar um barquinho (se quiser pode 

pedir ajuda para a criança na hora de fazer o “ vinco” no papel), converse com a criança dizendo 

que assistirão ao vídeo com a História “A folha de papel que queria ser um barquinho”. Junto com 

a história siga o passo a passo conversando e demonstrando para a criança todas as etapas da 

história. Quando finalizar, faça perguntas referentes a mesma, tais como: O que a folha de papel 

queria ser? Onde a folha de papel caiu? Entre outras.  

Para ficar mais divertido separe uma bacia com água para que possam brincar com ele. Bom 

divertimento!!!     

Segue o link para acessar a história: 

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

 

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

momento da atividade.    

 

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


 

 

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: 26/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS 

 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL 

PARTES DO CORPO 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos começar nosso dia remexendo o esqueleto!!! Primeiramente convide a criança para 

dançar a música “Boneco pirulito”, dance junto, convide quem mora em casa para dançar também 

e incentive a criança a realizar os movimentos. 

Depois fale para a criança os nomes das partes do corpo humano: cabeça, mãos, barriga, braços, 

pernas, pés, explorando uma parte por vez. Peça que a criança mostre em si mesma a parte 

mencionada anteriormente, repetindo corretamente o nome das partes do corpo. 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=kUkZ96Me9V0 

 

 

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

momento da atividade.    

https://www.youtube.com/watch?v=kUkZ96Me9V0

