
 

           
 

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: 08/06/2021 

Turma: 
Berçário BIA / 
Berçário BIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 
 

Estratégia de aprendizagem: 

O responsável deverá convidar a criança e outros membros da família para brincar de roda, 

segurando a mão ou com a criança no colo deve abrir uma roda. Cante e gesticule algumas cantigas 

infantis, como (Pirulito que bate, bate, O sapo não lava o pé). No decorrer da brincadeira observe 

como a criança demonstra suas emoções, caso ela esteja gostando, cante várias vezes a cantiga, 

vocês podem também, cantar outras que conhecem e compartilhar conosco. Segue abaixo a letra 

das cantigas. 

 

 

 

 

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 14 

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

 
Data: 08/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

                                                     

Estratégia de atividade: 

Brincadeira com comandos 

Para essa atividade vamos precisar de uma bolinha de borracha ou mesmo feita com papel. Para 

iniciar vamos precisar colocar duas crianças ou pessoas uma de frente com a outra e colocar a 

bolinha no meio dos dois. O adulto que está presente na brincadeira começa a pedir para as 

crianças ir colocando a mãozinha em partes do corpo por exemplo, mão na cabeça, mão no ombro 

mão na orelha etc., em seguida diz mão na bolinha, quem pegar primeiro ganha. Brincando e 

trabalhando a coordenação motora e visual como também partes do corpo. 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

 


