
 

 

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: 27/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: CONTOS E ENCANTOS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje a criança ouvirá uma história contada por vocês dos Três porquinhos. Em um ambiente da 

casa o responsável deverá fazer três cabanas com lençóis, colocar ursinhos de pelúcia dentro e 

enquanto conta a história (segue no link abaixo para o caso de não ter o livro disponível em casa), 

peça para a criança imitar os sons e gestos do lobo mau. 

Em seguida, faça questionamentos: Qual o nome da história? Quem queria pegar os três 

porquinhos? Quais os materiais usados pelos porquinhos para fazer suas casas? Finalize deixando 

seu filho (a) brincar dentro das cabanas.   

Segue o link para acessar a história: 

https://pt.slideshare.net/jardiminfanciasilgueiros/trs-porquinhos-7372270  

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro da história em casa podem realizar a leitura do mesmo. 

 

 

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

momento da atividade.    

https://pt.slideshare.net/jardiminfanciasilgueiros/trs-porquinhos-7372270


 

 

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: 27/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL  

PULGUINHA 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos nos divertir com a brincadeira da pulguinha, chame a criança e se quiser pode fazer 

dois olhinhos na sua mão imitando a pulguinha. Cante a música da pulguinha e vá colocando os 

seus dedos na parte do corpo da criança cabeça, barriga, pés etc. 

Observação: Caso não conheça o ritmo da música, pode procurar na internet: “A Pulguinha - 

Palavra Cantada” para facilitar na brincadeira. 

                                                                                   

 

 

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

momento da atividade.    


