
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professoras: Célia, Dinair, Elaine, Francisca, Goreti, 

Helena, Maria, Mirian, Najara, Renata, Rosângela e 

Tereza.  

 

Data: 28/06/2021 

Turma: 

Berçário IA e 

Berçário IB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

De acordo com Ana Lúcia Hennemann especialista em neuroaprendizagem: "A primeira infância é 

a base para tudo o que vai ser construído posteriormente. Se não estiver bem alicerçada, essa 

estrutura terá rupturas que vão ocasionar problemas na aprendizagem" 

. 
Estratégia de aprendizagem: 

Esta semana vamos propor uma semana bem divertida com brincadeiras estimulantes e 

desafiadoras para nossas crianças.  

Conseguir pegar objetos usando o dedo indicador e o polegar é uma conquista muito importante 

para o desenvolvimento da coordenação motora fina das crianças. Vamos brincar com algodão? 

Com uma garrafa vazia e vários algodão de bolinha, seja colorida ou não, deixe a criança explorar 

e encher a garrafa com os algodões. Caso não tenha algodões em casa vocês podem fazer 

bolinhas com folhas de revistas, jornais. 

 

Observação: Durante as brincadeiras é fundamental um adulto responsável acompanhar a criança 

e supervisionar evitando acidentes. 

 

 

 

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 17 

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

 
Data: 28/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia da atividade: 

Brincadeira vivo/morto  

Nesta semana iremos trabalhar com brincadeiras e estimulação, pois através do brincar, a criança 

forma conceitos, seleciona ideias, percepções, desenvolve habilidades psicomotoras, cognitivas e 

emocionais. 

Iniciaremos a semana com a brincadeira musical, o responsável deverá assistir ao vídeo com a 

criança e em seguida, convidá-la para brincar seguindo os comandos da música ou o adulto poderá 

ir dizendo a comanda VIVO – MORTO.  

DICA: No início da brincadeira o adulto poderá dizer os comandos mais devagar e depois mais 

rápido de acordo com o desenvolvimento da criança.  

 

Segue o link para acessar ao vídeo que norteará a brincadeira de hoje: 

https://www.youtube.com/watch?v=3X39hd9TVyA 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3X39hd9TVyA

