
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professoras: Elaine, Célia, Maria, Helena, Renata, 

Tereza, Dinair, Francisca, Goreti, Mirian, Najara e 

Rosângela. 

 

Data: 01/07/2021 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRA E ESTIMULAÇÃO 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos finalizar essa semana recheada de descobertas com chave de ouro. Essa será uma 

atividade interativa, por isso precisamos inteiramente da participação dos responsáveis para a sua 

realização. No primeiro momento com a criança no colo, vocês irão assistir ao vídeo do Palavra 

Cantada “Dá sua mão”, após assistirem repitam os gestos do vídeo junto com a criança. Após este 

momento gostoso com seus pequenos, vocês irão assistir ao segundo vídeo que se encontra no 

link logo abaixo. Em seguida os pais ou responsáveis irão realizar a contação da história “DOIS 

PASSARINHOS - história para contar usando as mãos.”  

Sugestões: Usem e abusem da imaginação, façam nas crianças assim como foi feito no boneco da 

história, abusem das cócegas e beijinhos em seus pequenos. Reconte a história quantas vezes 

quiserem e deixem as crianças recontar com ajuda de vocês (mesmo que apenas balbuciando ou 

expressando algumas palavrinhas). 

 

Segue o link para acessar os vídeos que nortearão nossa atividade de hoje: 

Palavra cantada “Dá sua mão” - https://www.youtube.com/watch?v=J_iz8FXxnPo  

 

“DOIS PASSARINHOS - história para contar usando as mãos.” - 

https://www.youtube.com/watch?v=d36AOM9FqG4  

 

 

 

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

momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_iz8FXxnPo
https://www.youtube.com/watch?v=d36AOM9FqG4


 

 

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: 01/07/2021 

Turma:  
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e formas. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia da atividade: 

Circuito com obstáculos 

Vamos finalizar a semana com uma brincadeira desafiante para nossos pequenos. Em um lugar 

seguro, na sala ou quarto espalhe as almofadas ou travesseiros, e chame a criança para brincar. 

Em seguida incentive a criança a passar pelos obstáculos caminhando, engatinhando ou pulando. 

Pode-se criar obstáculos no meio do percurso, com mais almofadas, de diferentes alturas, cadeiras 

para passar por baixo, tapetes com diferentes texturas para engatinhar, rolar, andar, use sua 

imaginação para criar um circuito bem divertido. 

 

  

 

 

 

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

momento da atividade. 

 


