
 

 

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: 30/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

A proposta dessa atividade é estimular a coordenação motora e promover momentos de 

aproximação e afeto. Além, de ser muito divertida e as crianças vão amar!  

O responsável de maneira cuidadosa, segura as mãos da criança e com os pés descalços, coloque 

os pés dele (a) sobre os seus, ande para frente e para trás, para direita e para esquerda e agora é 

só explorar o espaço da casa tornando esse momento bem divertido!  

DICA: Coloque uma música infantil de fundo e vocês podem dançar, seguir os comandos juntos e 

se divertir muito mais.   

 

 

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, Rosely / Ana Clayde, Cassia, Kenia, Noeli, 
Rosangela e Vanessa Aline e Luane. 

 
Data: 30/06/2021 

Turma: 
Berçário llC e 
Berçário llD 

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

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

Nesta brincadeira a criança desenvolverá: Laços afetivos, atenção, concentração, identidade, 

agilidade, expressões corporais e faciais. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Brincadeira do espelho vivo 

Como brincar: uma criança sentada de frente para a outra, sentada com as pernas cruzadas. Uma 

das crianças começa o movimento e a outra imita e vice-versa. Pode usar expressões faciais, 

careta, sorrir, bocejar, fazer cara de choro, mandar beijos e etc. 

Observação: Caso não tenha outras crianças em casa, um adulto participa da brincadeira. 

Boa diversão! 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

 

 


