
 

            
 

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: 10/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

 

Estratégia de aprendizagem:  

CORRIDA DE AVIÃO 

Quem nunca na infância fez seu próprio avião de papel?  Ótima brincadeira para reunir a família e 

ensinar as crianças a fazer aviões de papel. Para isso será preciso folha de papel (podendo ser 

usada) e giz de cera (se não tiver use carvão ou o que der para riscar o chão), e muita disposição. 

Utilizando o papel, um adulto ou responsável ajudará a criança a fazer o avião, depois no chão 

trace uma linha reta e a cada 30 centímetros enumere na forma vertical (1, 2, 3), esse desenho 

representará a pista de pouso dos aviões. Depois é só brincar de lançar para ver quem faz mais 

pontos e divirtam-se. 

 

 

 

 

 

 

 

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

momento da atividade.  
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Data: 10/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

Estratégia de aprendizagem: 

CADÊ O TOUCINHO QUE ESTAVA AQUI? 

Chame a criança e sente na frente dela, explique que vocês vão brincar de cadê o toucinho que 

estava aqui? Pegue na mão dela e junto com o seu dedo vai apontando para a palma da mão dela 

e perguntando: cadê o toucinho que estava aqui? Ela deve responder o gato comeu, você pergunta 

cadê o gato? A criança responde: foi para o Mato e assim por diante quando falar o último cadê o 

passarinho? Voou, voou por aqui, por aqui, por aqui faça cócega no bracinho da criança até chegar 

no pescoço.  

 

CADÊ O TOUCINHO QUE ESTAVA AQUI?   
Cadê o toucinho que estava aqui? 
O gato comeu. 
Cadê o gato?                           
Foi pro Mato. 
Cadê o Mato? 
O fogo queimou. 
Cadê o fogo? 
A água apagou. 
Cadê a água? 
O boi bebeu. 
Cadê o boi? 
Amassando o trigo. 
Cadê o trigo? 
O passarinho comeu. 
Cadê o passarinho? 
Voou! 
por aqui, por aqui e por aqui! 

 

 

 

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

momento da atividade.  

 


