
 

            
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 14 

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

 

 
Data: 07/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 
 

“De acordo com pesquisas científicas, o período de 0 a 3 anos é tão decisivo para a estruturação física, 
intelectual e emocional que gera impacto ao longo de toda a vida. Com um desenvolvimento integral 

saudável, as crianças têm maior facilidade para se adaptarem a diferentes ambientes e adquirirem novos 
conhecimentos.” (Nova Escola) 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Essa semana será voltada para o dia do brincar, sendo assim, explorem todos os ambientes da 

casa e divirtam-se bastante. 

Convide a criança para assistir ao vídeo musical “Seu Lobato”. O adulto poderá apresentar alguns 
brinquedos de animais ou ursos de pelúcia caso tenha em casa e nomeie e represente o som que 
eles fazem para a criança. Para finalizar a atividade, faça um desenho de um dos animais ou 
carimbe as mãozinhas da criança com tinta guache (caso tenha em casa) ou utilize a caseira. 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=3r4cadv1Cmw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=3r4cadv1Cmw


 

            
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 14 

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

 
Data: 07/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

 
“De acordo com pesquisas científicas, o período de 0 a 3 anos é tão decisivo para a estruturação física, 

intelectual e emocional que gera impacto ao longo de toda a vida. Com um desenvolvimento integral 
saudável, as crianças têm maior facilidade para se adaptarem a diferentes ambientes e adquirirem novos 

conhecimentos.” (Nova Escola) 

 
Estratégia de aprendizagem: 

Brincadeira bola no cesto 

Vamos iniciar uma semana muito divertida, comemorando o dia do brincar. O papai ou a mamãe podem 

utilizar um cesto, uma caixa de papelão, um balde e bolinhas que podem ser de plástico colorida, de meias, 

e até de papel amassado. 

Estimular a criança a "jogar" a bola e acertar dentro do cesto, os responsáveis podem dificultar a brincadeira 

determinando uma distância para jogar a bola e até altura do balde. É fundamental demonstrar como fazer 

antes para que a criança visualize como brincar. 

Vocês podem variar a brincadeira estimulando a criança a colocar as bolas no cesto ou balde utilizando 

também os pés, tirando as bolinhas de dentro do balde. 

No caso dos bebês que ainda não andam, sugerimos que deixe o cesto no chão e incentive a criança a 

engatinhar e colocar a bola dentro do cesto. Outra estratégia que pode ser utilizada com os bebês é colocar 

um cesto ou balde ou a caixa de papelão sem o fundo e quando a criança colocar as bolas as mesmas saem 

rolando o que vai estimular a criança a se movimentar para pegar a bola e novamente colocar no cesto. 

O mais importante de tudo é deixar a criança explorar as diversas possibilidades que essa brincadeira 

proporciona. Deixando-as livres vocês podem se surpreender e descobrir uma maneira diferente de brincar 

com as bolas, cestos, caixas. 

 

    

 

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

atividade. 


