
 

           
 

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: 11/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 
 

Estratégias de Aprendizagem: 
O piquenique é uma atividade de interação entre a família, cria vínculos de afetividade e cuidados 
entre os participantes, além de estimular a autonomia e o prazer em se alimentar.  
Primeiramente, assista ao vídeo “Piquenique no quintal Cocorico”, converse com a criança sobre a 
atividade, usando alimentos de sua preferência e que está acostumada a consumir em casa para 
ser apreciados em um lugar tranquilo, de preferência no lado externo da casa, mas caso não seja 
possível realize em algum lugar dentro de casa. Pronto agora é só apreciar este momento de muita 
diversão. 
 
Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9USjeZDzTOM 
 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9USjeZDzTOM


 

           
 

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: 11/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, Gesto e Movimento. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Estátua diferente 

Brincadeira de estátua, que vai envolveu toda a família, em um espaço da casa de sua preferência 

explicar para a criança como vai funcionar a brincadeira e mostrar que quando a música parar ela 

também tem que parar de se movimentar. Enquanto a música toca, vocês dançam como quiserem 

quando a música disser o comando neste momento, todos devem ficar parados. A música recomeça 

e todos voltam a dançar e assim por diante. Procurem fazer caretas e posições engraçadas. 

E se divertir muito com essa brincadeira. 

Segue o link do vídeo musical para a brincadeira: 

https://www.youtube.com/watch?v=Adyzlg1sYmo 

 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Adyzlg1sYmo

