
 

            
 

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: 09/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gesto e movimento. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

 
Estratégia de aprendizagem:  

Vamos iniciar com a confecção da peteca. Peça para a criança ir amassando mais ou menos cinco folhas, 

estimulando-a a amassar bem fazendo uma bola; enquanto isso cortar a alça de uma sacola, o fundo e suas 

laterais e pedir que coloquem no centro da sacola a bola de papel que foi amassada, embrulhando-a e 

amarrando-a com uma das alças da sacola ou qualquer fita. Se estiver grande nas pontas é só cortar com 

a tesoura. As petecas estão prontas, agora é só ensinar como joga a brincadeira, demonstre primeiro como 

se brinca para que a criança possa visualizar. A criança poderá ter dificuldades para jogar, mas é só falar: 

“segura na pontinha de cima da peteca e dê um tapa na parte de baixo da peteca” e logo eles aprendem. 

Após brincarão livremente pelo ambiente escolhido (lembrando de tomar cuidado com quinas e objetos do 

chão para que não esbarrem ou tropecem). 

DICA: Estimule a fazerem rebatidas de diferentes maneiras: mão direita, mão esquerda, jogar para cima 

bater palmas e rebater, jogar em dupla jogando um para o outro, etc. ou simplesmente rebater sem deixar 

cair no chão. 

 

 

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

momento da atividade. 

Materiais: Folhas de revistas, jornais 

ou qualquer tipo de papel, sacola 

plástica e uma tesoura. 

 



 

            
 

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: 09/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR.  

 

Estratégia de aprendizagem: 

PULGUINHA PULA PULGUINHA 

Pegue uma sacolinha de plástico, recorte em tirinhas juntando fazendo dois Pompom de sacolinha 

plástica, se preferir pode ser com revista velha ou jornal velho também. Você vai explicar a 

brincadeira, em seguida peça para criança deitar no chão, ou em cima do sofá fingindo que está 

dormindo, enquanto canta a música da pulguinha acompanhando a letra da música, na parte da 

mordida de beliscadinhas de leve e quando você falar pula pulguinha, a criança levanta e começa 

a pular junto com a frase pula pulguinha, pula pulguinha então repita a brincadeira. 

Segue o link para acessar ao vídeo da música: 

https://www.youtube.com/watch?v=UG8oD205FGU 

 

 

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

momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UG8oD205FGU

