
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:  Semana 15 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 

Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 

Data: 16/06/2021 

Turmas: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL – MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Preservar o meio ambiente é um ato importante não só para a humanidade, mas para todos os 

seres que habitam a terra. Em um ambiente agradável assista ao vídeo que conta a história do 

peixe Nando. Depois de maneira divertida converse com a criança sobre a história, nesta conversa 

observe se ela entendeu o porquê que o peixinho estava triste. Finalize a atividade cantando com 

a criança a música como aparece no vídeo, onde a criança deverá seguir os comandos (falar alto, 

baixo e assim por diante):  
 

 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=udCWH7w9T8o 

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa ou queiram realizar a leitura em casa, podem procurar ela 

escrita na internet e realizar a leitura para a criança. 

 

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

momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=udCWH7w9T8o


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 15 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly, Luiza, Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, 
Luane, Noeli, Rosangela e Vanessa Aline. 

 
Data: 16/06/2021 

Turmas: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Mímica dos animais 

A mímica é uma arte muito antiga de interpretação e expressão gestual. Não é apenas uma 

brincadeira feita somente para divertir, com ela as crianças conseguem canalizar seus sentimentos, 

favorecendo a imaginação, socialização, criatividade, expressão corporal, raciocínio e desinibição. 

Escolha um ambiente da casa e assista com a criança ao vídeo “Imitando os animais”, vamos 

adivinhar e brincar imitando os animais que aparecem. 

DICA: Depois vocês podem fazer a mímica desses e outros animais (que não aparecem no vídeo) 

e apresentar e perguntar para a criança “Qual animal é esse? ” 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6O9-Bc1Im-s&t=12s 

 

 

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

atividade.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=6O9-Bc1Im-s&t=12s

