
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 16 

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

 
Data: 25/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

A brincadeira do ovo na colher é excelente para trabalhar o equilíbrio, a agilidade, a velocidade e a 

concentração da criança. Vamos brincar?  

Um adulto responsável providenciará colheres, ovos cozidos, (pode ser batata, limão, papel 

amassado enrolado com fita, etc.) e um giz de cera, fita crepe, adesiva, corda ou qualquer outro 

marcador, o adulto marcará um ponto de saída e outro de chegada no chão, após façam uma 

pequena competição na qual todos seguram a colher na mão equilibrando o ovo fazendo o trajeto 

e quem chegar primeiro ganha e quem derrubar o ovo inicia o trajeto novamente.  

Divirtam se!                          

  

 

                        

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

momento da atividade. 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 

ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 

ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, ROSANGELA 

MOREIRA, KENIA e LUANE. 

 

Data: 25/06/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 
 

Estratégia de aprendizagem:  

Nesta época do ano o que mais nos agrada é a variedade de comida e bebida regionais que vemos. Batata 
doce, pamonha, arroz doce, bolo de milho, pipoca, cachorro quente são algumas dessas delícias!  
O adulto escolherá uma receita típica e utilizando papel craft, cartolina, papelão ou qualquer outro material, 
escreverá a receita fazendo um cartaz. Em seguida ajudará a criança a procurar em revistas ou encartes de 
supermercados imagens que correspondam aos ingredientes que serão utilizados na receita. Depois irá 
ajudar a criança a colar essas imagens na frente de seu respectivo nome no cartaz que fizeram. Ao 
terminarem, o adulto fará a leitura da receita para acriança e poderá fixar esse cartaz em um lugar onde a 
criança poderá visualizar facilmente. E para deixar essa atividade deliciosa, o adulto poderá convidar a 
criança para que, juntos, façam a receita escolhida. Começará por separar os ingredientes e, enquanto faz 
isso, o adulto mostrará para a criança a imagem do ingrediente que corresponde ao que está em sua mão. 
Em seguida, quando já estiver preparando a receita, o adulto poderá pedir que a criança o ajude visualizando 
o cartaz e pegando os ingredientes em sua ordem. 
Hummmm! Que delícia!!! 
DICA: Enquanto degustam a deliciosa receita ou aguardam ficar pronta, o adulto poderá contar a história "A 
Galinha Ruiva", pois ela também fez uma receitinha e ensinou uma valiosa lição. 
 

 

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

momento da atividade. 

 


