
 

            
 

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: 08/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR  

 

Estratégia de aprendizagem:  

ROUPA E ACESSÓRIOS 

O momento da brincadeira é 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. 

Nesta atividade você proporcionará que a criança vivencie interação em seu ambiente. Ela deverá 

se vestir com as roupas de um integrante da família, deixe que ela escolha quem vai ser: mamãe, 

papai, irmão (a), vovô, etc. Ajude-a escolher as roupas e acessórios. Vocês podem finalizar com 

um belo desfile e muitas fotos. 

 

 

 

 

 

 

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: 08/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.   

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

 

Estratégia de aprendizagem: 

PETECA 

Chame a criança, explique a ela que vocês vão brincar de peteca, mas primeiro terão que 

confeccionar (fazer) a peteca. Vocês podem usar um pedaço de pano TNT ou retalhos de tecidos 

e jornal velho amasse o jornal e coloque no meio do tecido amarre no formato de uma peteca. Caso 

não tenha TNT ou retalhos de tecidos em casa, confeccionem a peteca apenas com jornal ou 

revistas. 

Na sequência demonstre como se brinca para que a criança possa visualizar e divirtam-se! 

 
 

 

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

momento da atividade.  

 


