
 

 

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: 29/06/2021 

Turma: 

Berçário lA e 

Berçário lB 

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

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

  

Estratégia de aprendizagem: 

Que tal confeccionar um tapete sensorial, uma atividade que irá divertir e ensinar seu pequeno com 

algumas sensações. Estabeleça o tamanho do tapete. Disponha sobre ele os materiais escolhidos 

para exploração sensorial e cole-os na base que poderá ser de papelão, tecido grosso ou cartolina. 

Materiais sugeridos: Algodão, lã, papel de lixa, botões, espuma, E.V.A, canudinhos de plástico, 

penas, bucha ou esponja, objetos de plástico, papel com diversas texturas, dentre outros.  

Mamãe, papai e/ou responsável, após confeccionar o tapete sensorial você irá expor no centro da 

sala, do quintal ou um espaço confortável em casa, deixando que a criança brinque livremente no 

primeiro momento. Após convide a criança para explorar o tapete sensorial, essa exploração pode 

ocorrer de diferentes formas, caminhando com os pés descalços de maneira lenta ou rápida, 

engatinhando e também utilizando as mãos passando sobre cada uma das texturas. 

 

 

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: 29/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia da atividade: 

Bandinha com materiais não estruturados 

Nesta brincadeira, as famílias poderão oferecer panelas, colher de pau, potes plásticos, garrafas 

pet, dentre outros, coloque os materiais dentro de uma caixa, bacia ou cesto e incentive, estimule 

a criança a manipular e criar diferentes sons.  Neste momento, além da coordenação motora, força, 

percepção dos sons a criança ainda se diverte.  

DICA: Assista a sugestão de vídeo musical “Música Bateria de Panela” contextualizando a 

brincadeira de hoje. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=T1q3SJJTRf8 

 

 

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

momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=T1q3SJJTRf8

