
 

 

 

 

 

 

 

 

Invista em todas as 
brincadeiras que seus 
pais faziam com você 
quando criança! Lembra 
da “serra, serra, 
serrador…”?  

Essa em particular, 
devido aos movimentos 
e à canção, é uma das 
preferidas dos 
pequenos! 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: Data: 22/07/2021 SEMANA: 18  

PROFESSORES: KATE, PATRÍCIA, ELEUSA ELISANGELA, REGINA E 
RENATA  

TURMA: BERÇÁRIO IA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 

BERÇÁRIO IA 

QUINTA-FEIRA 

BRINCADEIRAS DA INFÂNCIA 



        

 
 
Atividade: Sente-se com seu bebê sentado sobre 
suas pernas, virado de frente para você. Passe as 
pernas dele ao redor da sua cintura, deixando-o bem 
acomodado. Apoie as costas, cabeça e pescoço da 
criança com suas mãos e lentamente comece a 
fazer um movimento de balanço para frente e para 
trás. E a cantar “Serra, serra, serrador Serra o 
papo do vovô Quantas tábuas já serrou, para 
fazer seu bangalô”.  Tendo como objetivo 
vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas 
interações e brincadeiras. 

 
 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 22/07/2021 SEMANA: 18 

PROFESSORES: ÁVILA, CÉLIA, DANIELLE, 

MEIRE, ROSELAINE, ROSIANE.  

TURMA: 
BERÇÁRIO I B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
 

BERÇÁRIO I B 

22 de julho – Quinta-feira 
A massinha de modelar permite trabalhar infinitas 

atividades com crianças, para desenvolver 

aspectos importantes da 

psicomotricidade, como 

a coordenação motora fina - 

que é o uso de músculos 

pequenos das mãos que 

permite, no futuro, a criança 

ter movimentos mais 

precisos que a 

acompanharão por toda a vida. 



 

  

ATIVIDADE: Em um ambiente tranquilo, 

separe previamente o material, o adulto junto com 
a criança, brincando e dando formas com a 
massinha de modelar. O responsável irá ensinar 
a criança amassar, fazer bolinha, fazer um bolo, 
uma minhoca, entre outros. 

Estimulando a coordenação motora, percepção 
visual. Registre o momento com foto, ou por 
mensagem de 
texto como foi 
essa 
experiencia.                                                   

  

 

 

 

 

RECURSOS: Massinha de modelar. 

 


