
 

 

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: 24/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 
  

Estratégia de Aprendizagem: 

A nossa brincadeira de hoje será “Pesca com peneira’, e você irá precisar dos seguintes objetos: 

uma bacia, água, uma peneira, bolinhas pequenas caso tenha em casa, brinquedos diversos. Antes 

de iniciar a brincadeira coloque uma bacia no chão com água e coloque dentro da bacia os 

brinquedos da criança que podem ser molhados. E em seguida com a criança no colo, sentada com 

apoio ou sem apoio, coloque a peneira na sua mão e auxilie a pescar os objetos e nomeando cada 

um.  

Observação: Caso não tenha uma peneira em casa, pode substituir por uma concha, escumadeira 

ou pote plástico, o importante é realizar a brincadeira e se divertirem bastante. 

 

 
 
 

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 
Narcizo, Jahine , Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdineia. 

 
Data: 24/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Atividade: Brincadeira frango na panela. 

Vamos conhecer e participar de uma brincadeira junina muito divertida! 

Inicie organizando um espaço aconchegante e junto com acriança pegue, uma panela ou pode ser 

uma caixa de papelão e alguns objetos que vocês possam usar no lugar do frango como boneca, 

bolinhas, ursinho de pelúcia etc. Depois coloque a panela ou a caixa de papelão em uma distância 

que a criança consiga jogar os objetos e acertar dentro da panela, os responsáveis deverão mostrar 

como deve ser feito e depois pedir para a criança repetir. O importante é que a família participe da 

atividade com a criança. 

 

 
 

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

foi o momento da atividade. 

 


