
 

            
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 14 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 
Data: 07/06/2021 

Turma:  
BERÇÁRIO IIA / 
BERÇÁRIO IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gesto e movimento. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

“O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela 

aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e 

organiza suas emoções. ” (Phomenta, 08/2019) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Vamos iniciar a semana com uma brincadeira divertida e desafiante para toda a família participar. 

A sugestão de hoje é brincar de circuito com obstáculos, que demande a utilização de movimentos 

diversos, por meio de objetos e móveis existentes na casa, podendo ser: cadeira, almofadas, 

colchão, escada deitada, caixa de papelão, brinquedos e bambolê. Podem usar também barbante, 

corda, fitas e giz sendo úteis para demarcar o chão caso não tenham objetos. 

O legal é que com esta atividade estimularemos os movimentos, coordenação motora, raciocínio 

lógico (dentro, fora, sobe, desce, etc.). 

Observações: a atividade precisa ser supervisionada por um adulto, respeitar o limite da criança 

e evitar objetos que tragam riscos de acidentes. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Não esqueçam de compartilhar conosco através de vídeos, fotos ou relatando como foi o 

momento da atividade. 



 

            
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 14 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, 
ROSANGELA MOREIRA, KENIA E LUANE. 

 
Data: 07/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

“O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela 

aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e 

organiza suas emoções. ” (Phomenta, 08/2019) 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Chame a criança, e explique para ela que você vai contar a história: “BRINCAR DE QUÊ?”. Depois 

pergunte para criança qual é a brincadeira favorita dela, em seguida brinque com a criança da 

brincadeira favorita e não esqueça de compartilhar conosco qual foi. 

 

Observação: Entre no link para baixar a história, você pode imprimir ou usar no próprio celular ou 

computador como preferir. 

 

 

 
 

 

 

Não esqueçam de compartilhar conosco através de vídeos, fotos ou relatando como foi o 

momento da atividade. 


