
 

 

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: 28/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: CONTOS E ENCANTOS 

Escutar histórias é o início da aprendizagem para ser um bom leitor, tendo um caminho absolutamente infinito de 

descobertas e de compreensão do mundo.  A leitura consegue deixar fluir o imaginário e levar a criança a ter 

curiosidade, que prontamente é respondida no transcorrer da leitura. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Que tal preparar um espaço bem gostoso para a nossa história? Se estiver um dia ensolarado, aproveite e 

conte a história no quintal. Mas, se estiver frio ou chovendo pode ser dentro de casa, uma dica é montar 

uma cabana, as crianças amam.  

A leitura de hoje é sobre uma história encantadora: O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso 

esfomeado. Após a leitura “bora” brincar? Vamos fazer um pequeno circuito de faz de conta, que poderá ser 

feito da seguinte maneira: se tiver giz ou fita crepe fazer um pequeno caminho, e nesse caminho brinque 

que a criança será o ratinho e enquanto os responsáveis farão a releitura e a criança seguirá os comandos 

exemplos: o ratinho subiu a escada, pegou o morango, olhou para os lados, correu para casa. 

Observação: se não tiver giz ou fita crepe, poderá ser feito com linha, chinelos e outros. Se tiver vasos de 

plantas poderá ser usado como árvore, para criar esse momento lúdico. 

Segue o link para acessar ao vídeo da história, entretanto quem tiver o livro disponível em casa ou preferir, 

pode buscar na internet para realizar a leitura. 

https://www.youtube.com/watch?v=X2DE6CnHH2c 

 

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

momento da atividade.    

https://www.youtube.com/watch?v=X2DE6CnHH2c


 

 

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: 28/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL  

 
Estratégia de aprendizagem: 

Brincadeira cantada - Com as minhas mãos eu vou fazer 

Vamos encerrar essa semana incrível com uma brincadeira muito divertida. Chame a criança e 

explique para ela que vocês vão fazer uma brincadeira com as mãos, em seguida, enquanto cantam 

a música e imitem com as mãos, cada objeto que a música fala. Faça junto com a criança e 

enquanto isso a incentive a realizar os movimentos. 

Dica: Para finalizar vocês podem brincar com sombras, apague a luz do ambiente, ligue uma 

lanterna ou abajur e mostre para a criança alguns animais ou outros, que possam criar na parede 

através das sombras e divirtam-se. 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=2sw9vN5v4M4 

 

  

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

momento da atividade.    

https://www.youtube.com/watch?v=2sw9vN5v4M4

