
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 16 

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

 
Data: 22/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 
 
Estratégia de Aprendizagem: 

A brincadeira de hoje será: acerte a lata adaptado e para a desenvolver a brincadeira você precisará dos 

seguintes materiais: rolo de guardanapo ou rolo de papel higiênico, canudo de plástico e ou/ feito com folhas 

de revistas e bolinhas feitas com folhas de papéis (que caiba dentro do rolo). E a brincadeira começa com 

você apresentando a seu bebê os materiais. Deixe que ele explore sozinho por um tempo, só esteja sempre 

perto do seu filho, para que ele não se machuque. Em seguida, segure o rolo de papel e mostre a ele como 

é possível colocar o canudo dentro, em seguida deixe que a criança tente fazer, enquanto ela tenta, incentive 

e converse com ela. Repita o movimento várias vezes, falando com ela e depois dê nas mãos dela e auxilie 

a repetir os movimentos. Vale lembrar que BRINCAR não tem resposta certa nem resultado. Brincar é um 

processo de aprendizagem. Então, fiquem despreocupadas se o seu bebê não acertar só dentro, ok? 

Lembrem-se sempre de parabenizá-la pela tentativa.  

Outra adaptação da brincadeira, vocês podem fazer bolinhas de papel ou usar bolinhas que a criança tenha 

em casa e use um cesto ou balde para que com seu auxílio a criança possa arremessar as bolinhas dentro, 

sempre demonstre primeiro, converse e explique como é a brincadeira. Brinque diversas vezes com a 

criança e observe se ela demonstra satisfação em participar da brincadeira. 

 

 

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 16 

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

Data: 22/06/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo gestos e movimentos.  

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA  

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Hoje vamos conhecer, cantar e dançar uma música típica junina “Pai Francisco entrou na roda”. 

Com a participação dos pais e/ou responsáveis, em uma área externa diga que irão conhecer uma 

nova música ritmo de festa junina e dançar juntos.  Se preferirem pode até caracterizar a criança e 

acomodar todos de maneira confortável (em tapetes ou colchonetes), de forma que estejam todos 

próximos. Coloque a música “Pai Francisco entrou na roda” e cantem juntos. Deixe que eles 

brinquem livremente, criando movimentos com o corpo. Para isso, toque e cante a música mais de 

uma vez. 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=FrfRL0rrE1E 

 

 

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

momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=FrfRL0rrE1E

