
 

           
 

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: 10/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas.  

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 
 
Estratégia de Aprendizagem: 

O responsável deverá disponibilizar objetos não estruturados (reciclados) e utensílios domésticos, 

como por exemplo: lata de leite, panelas, tampas de panelas, frigideiras, colher de pau, potes de 

requeijão, potes de margarina, potes de iogurte, colheres de pau e alumínio, chocalhos entre outros 

que tiver disponível em casa. Ofereça a criança esses objetos, para que ela possa manusear e 

explorar cada um e em seguida junto com a criança use os objetos como instrumentos musicais, e 

com seu auxílio deixe que a criança possa tocar cada um utilizando a colher de pau como apoio. 

No decorrer da brincadeira com a criança, produza sons e ritmos, estimulando a sua percepção 

auditiva, rítmica e motora. Cantem para as crianças cantigas infantis que vocês conheçam e 

divirtam-se. 

 

 

  
 

 

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: 10/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, Gesto e movimentos. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Essa brincadeira estimula a coordenação motora fina que permite produzir pequenos graciosos e 

delicados movimentos. Desenvolve habilidades que acompanharão pelo resto da vida. 

Para essa atividade vocês precisarão de pregadores de roupas, vasilhas, potes ou cestos. Coloque 

os pregadores no cesto ou vasilhas e estimule a criança a pregar nas laterais, nesse momento pode 

falar para a criança as cores que ela está pegando. 

Ótima brincadeira! 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 


