
 

           
 

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: 09/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 
 
 
Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vamos propor ao responsável que tenha autonomia para brincar com seu filho (a), preparando 
um cantinho bem aconchegante e espalhando alguns brinquedos de sua preferência (ou os que 
sabe que a criança mais gosta) e proponha brincadeiras diversificadas, compartilhe conosco qual 
foi a brincadeira realizada e favorita da criança. Tendo assim, um momento de socialização e 
prazeroso com a criança.  
DICA: É importante que durante o brincar o adulto participe junto com a criança, conversando e 
demonstrando alegria em compartilhar esse momento junto com a ela. 

 

 

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 Narcisio, Jahine, 
Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdinéia.  

Data: 09/06/2021 Turma:  
Berçário IC e 
Berçário ID 

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

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR  

Estratégia de aprendizagem: 

Esconde – esconde 

Hoje vamos brincar de esconde - esconde. Antes de iniciar a brincadeira conversar com a criança 

que vai brincar em família, falar como é a brincadeira para que ela entenda, em um espaço da casa 

se esconder atrás de algum objeto ou atrás de alguma porta, até mesmo pegar um lenço e se 

esconder. Chamar a criança pelo nome para que ela possa se identificar com seu nome e pedir 

que a criança procure, falar se for a mãe, falar que procure mamãe ou se for outras pessoas da 

família sempre falando o que é da criança para que ela entenda as pessoas  e o comando da 

brincadeira. 

DICA: Para os bebês muito pequenos, vocês podem brincar da seguinte maneira: cubra o rosto 

com uma fralda e pergunte ao bebê “cadê a mamãe? ”Depois de alguns segundos, puxe a fralda e 

apresente um belo sorriso acompanhado do “achou! ”. Repita algumas vezes e logo seu filho tomará 

a iniciativa de descobrir seu rosto 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 


