
 

 

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: 29/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Elefantinho colorido  

Na brincadeira de hoje o que vamos aprender? Atenção, agilidade, memória, coordenação motora 

e conhecimento de cores.  Como brincar? O ideal é todos da família participarem e um participante 

irá comandar a brincadeira, ficando de frente dos demais e este dirá:                                                                           

“ELEFANTINHO COLORIDO!”. Os outros respondem: “QUE COR?”. O comandante então grita o 

nome de uma cor e os jogadores correm para tocar em algo que tenha aquela tonalidade. Quanto 

mais longe o acesso à cor, mais difícil o jogo fica. O primeiro que capturar ou tocar em um objeto, 

tecido, alimento ou brinquedo ganhará a brincadeira. E poderá ser o comandante. 

 

Observação: Poderão fazer adaptações na brincadeira juntando algum objeto, forma geométrica, 

etc. Por ex.: "ELEFANTINHO COLORIDO / QUE COR?” Um quadrado amarelo, ou um lápis azul, 

ou uma pecinha verde, etc. E a criança deverá trazer algo com essas características estipuladas. 

 

 

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, Rosangela e Vanessa Aline. 

 
Data: 29/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

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

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO  

 

Estratégia de aprendizagem:  

Brincadeira: Afunda ou Flutua? 

A brincadeira de hoje é: afunda ou flutua? Essa brincadeira oferece para as crianças a oportunidade 

de observar, fazer experimentação, levantar e comprovar hipóteses. Para desenvolver essa 

atividade, vocês vão precisar de uma bacia ou balde com água e vários objetos e brinquedos de 

diferentes tamanhos e pesos. 

Em seguida, peça para que a criança escolha um dos objetos/brinquedos e tente adivinhar o que 

vai acontecer: afundar ou flutuar. Os objetos que são mais leves do que a água: flutuam. Os objetos 

mais pesados do que a água: afundam. Vamos descobrir juntos quais objetos/brinquedos: afundam 

ou flutuam? Divirtam-se!!!  

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 


