
 

 

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: 01/07/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

        

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Brincadeira: Telefone sem fio 

Brincadeira que desenvolve a audição, a concentração, a oralidade e a memória. Explique como 

funciona a brincadeira podendo ser realizada com a família ou apenas o responsável e a criança. 

Em um ambiente aconchegante formar uma fila, cochicha no ouvido do mais próximo uma palavra, 

este faz o mesmo com o seguinte, e assim por diante. O último diz em voz alta o que entendeu, e 

a graça está aí: geralmente é bem diferente daquilo que o primeiro falou. Na hora de começar, 

escolha palavras fáceis e já conhecidas pelas crianças como: bola, carrinho, boneca, urso, água e 

outros; depois adicione palavras que não fazem parte do vocabulário das crianças para que elas, 

aos poucos, aumentem seu repertório de palavras como: chuveiro, guarda-roupa, guardanapo e 

outros.  

Se for apenas o responsável e a criança sugestão: confeccionem um telefone sem fio utilizando 

potes de iogurte, copos descartáveis e barbantes. 

 

 

 

 

 

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, Vanessa Aline e Luane. 

 
Data: 01/07/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Atividade: Bola no Cesto 

Materiais: Uma bola, qualquer uma que a criança tiver em casa, colorida, grande, pequena, de 

plástico, couro etc. 

Caso não tenha bola em casa, também podemos improvisar e fazê-las confeccionando com meias, 

jornal ou qualquer outro papel, os amassando até formar um objeto arredondado e firme. O cesto 

poderá utilizar um tambor, um balde, vasilha grande, caixa de papelão, desde que seja fundo, afim 

de que caiba a bola, e estimule a criança a acertar o alvo. 

Desenvolvimento: Marque uma distância do lugar que a criança ficará para lançar a bola do cesto. 

Entregue a bola a criança e incentivá-la a acertar o cesto. Bater palma e dar os parabéns, a cada 

acerto que a criança tiver, caso ela erre incentive-a também, afim de que ela continue e se esforce, 

valorize a brincadeira. É importante que a família e outras crianças participem, pois ela aprenderá 

melhor com a socialização e participação de todos.       

DICA: Antes de iniciar, demonstre para a criança as regras e como se joga a brincadeira.                                             

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 


