
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 17 

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

 
Data: 28/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

De acordo com Ana Lúcia Hennemann especialista em neuroaprendizagem, " A primeira infância é a base 

para tudo o que vai ser construído posteriormente. Se não estiver bem alicerçada, essa estrutura terá 

rupturas que vão ocasionar problemas na aprendizagem". Sendo assim, nessa etapa a criança deve 

receber diferentes estímulos, como o brincar, a manipulação de objetos com diferentes texturas e cores, a 

discriminação auditiva e as interações sociais. 

Estratégia de aprendizagem: 

Esta semana vamos propor brincadeiras estimulantes e desafiadoras para nossas crianças. 

Escolha um lugar bem aconchegante para fazer a contação da história sugerida “Caixa de brincar”, 

após a história faça perguntas pertinentes sobre a mesma, tais como: O que os pais da menininha 

ganharam?  Porque a menina estava feliz? Com o que ela estava brincando? O que coube na caixa 

grande? Em seguida, organize um espaço com caixas de papelão de diversos tamanhos e formas 

e deixe que brinquem à vontade como aconteceu com a menina da história. As crianças adoram 

caixas e existe uma infinidade de brincadeiras que podemos explorar. Brincar com caixas de 

papelão estimula a imaginação, promovem a consciência ecológica pelo ato de reciclar materiais, 

estimulam a coordenação motora e desenvolvem habilidades de raciocínio lógico.  

OBSERVAÇÃO: Disponibilizaremos o livro em PDF no dia da atividade no grupo dos pais. 

 

 

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 17 

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

 
Data: 28/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

TEMÁTICA: BRINCADEIRA E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem:   

Brincadeira: Corrida da Tartaruga   

As brincadeiras são muito importantes para a criança, estimulam o desenvolvimento dos sentidos 

e de diversas habilidades. Além disso, é por meio delas que a criança descobre o ambiente e 

interage com ele. Pensando nisso, preparamos uma semana recheada de brincadeiras e 

aprendizagem para os pequenos.   

Antes de começar a nossa corrida, separamos um livro bem legal, a fábula da Lebre e a Tartaruga. 

Leia junto com a família e após a leitura, converse com a criança, peça para observar as 

características de cada animal da história, repare como anda a tartaruga e a lebre. Depois da 

história e conversa, proponha uma corrida de tartarugas.  

Para isso você vai precisar de algumas almofadas que tiver em casa ou travesseiro, separe um 

cantinho com espaço ou ao ar livre, faça uma linha no chão indicando a linha de largada e chegada. 

Nessa brincadeira a criança precisa fazer o caminho engatinhando sem que a almofada caia de 

suas costas. Chame a família para brincar junto, assim vocês podem brincar competindo quem 

chegará primeiro no percurso. 

Observação: Enviaremos no grupo dos pais o arquivo do livro em PDF, você pode imprimir, ler 

pelo celular ou computador, como preferir.  

 

 

 

 

 

 

 

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

momento da atividade. 


