
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 15 

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

 
Data:16/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

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

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Separar alguns recipientes recicláveis vazios e limpos como: garrafa pet, potes plásticos, caixinhas 

de papelão dentre outros, oferecer para as crianças e deixar a mesma brincar e explore livremente, 

mas de forma segura. Em seguida, que tal transformar essa embalagem em um instrumento 

musical, o chocalho. Vocês podem utilizar garrafa PET ou potinho de iogurte, grãos (arroz, feijão, 

macarrão, milho ou até mesmo pedrinha ou areia), fita para fechar e adesivos ou recortes caso 

queira enfeitar. Após o instrumento pronto ofereça para a criança e manuseie junto com ela, cante 

algumas canções e incentive a mesma a manipular o chocalho. 

DICA: Vocês podem confeccionar mais de um chocalho e em cada um colocar um grão diferente 

para a criança explorar os diferentes sons. 

ATENÇÃO: Cuidado ao oferecer os grãos para as crianças, supervisione e também feche muito 

bem os chocalhos. 

 

                

 

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 15 

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

 
Data: 16/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL/ MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia da atividade: 

Música a Árvore-Patati Patatá 

Hoje é dia de dançar e mexer o corpinho! 

Organizem um espaço aconchegante da casa e junto com da criança assistam ao vídeo musical 

sobre a natureza, acompanhe com a criança, incentivando a cantar e imitar os gestos e movimentos 

do vídeo. Após a música converse com a criança sobre a natureza, reforçando alguns pontos que 

estamos aprendendo essa semana. 

 

Segue o link para assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4 

 

 

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

momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4

