
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 17 

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

Helena, Maria, Mirian Perez, Najara, Renata, Rosângela 

e Tereza.  

 

Data: 30/06/2021 

Turma: 

Berçário IA e 

Berçário IB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

A brincadeira de hoje consiste em colocar o bebê de frente ao espelho a uma curta distância. 

Comece com um movimento simples, como franzir o nariz. Repita várias e várias vezes. 

A repetição é uma fórmula fundamental para a formação de conexões neurais e que acompanhará 

seu filho por muitos anos. Outra opção é mostrar a língua, mandar beijo, abrir e fechar os olhos etc. 

Será maravilhoso poder curtir nossos bebês de longe, mas pertinho do nosso coração. 

 

 

  

 

 

 

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: 30/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia da atividade: 

Brincando de equilibrar sobre linhas   

Essa brincadeira foi pensada para desenvolver a coordenação motora grossa das crianças. Você 

poderá usar a fita crepe para fazer caminhos no chão, riscar o chão com giz, carvão, entres outros. 

A brincadeira será equilibrar-se andando sobre as linhas ou empurrar brinquedos (carrinhos) sobre 

as linhas. Para os bebês mais novos, sugerimos que se posicione a uma determinada distância e 

incentive a criança a engatinhar até você ou até conseguir pegar algum brinquedo. 

DICA: Demonstre primeiro para a criança como ela deverá fazer, para que assim ela visualize e 

possa compreender e reproduzir o movimento. 

 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

 


