
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 18 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata 
e Tereza / Dinair, Francisca, Goreti, Mirian, Najara 
e Rosângela 
 

 
Data: 21/07/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS ANTIGAS  
“A brincadeira povoa o imaginário infantil, enriquecendo o universo, as vivências e as experiências da 

criança, pois pela brincadeira apropria-se de sua imagem, espaço e meio sociocultural, interagindo consigo 
e com a comunidade.” (fomenta.com.br) 

 
Estratégia de aprendizagem: 

Nossa atividade de hoje será um vídeo musical, sendo assim, escolha um lugar aconchegante da 

casa e convide a criança para assistir ao vídeo musical de brincadeiras antigas. Enquanto assistem, 

o adulto deverá nomear as brincadeiras para a criança. Depois que assistirem ao vídeo o 

responsável poderá escolher uma das brincadeiras antigas do vídeo junto com a criança e brincar 

juntos. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=zCyOvKGXuY4 

 

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

foi o momento da atividade.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCyOvKGXuY4


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 18 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane                                                                          
Irani, Juliana Fortunato e Vanuza Cristiane Narcizo, 
Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdinéia. 

Data: 21/07/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRA E ESTIMULAÇÃO  

 

Estratégia de aprendizagem:  

Atividade: Jogo de bola – Futebol. 

O responsável (adulto), levará a criança para um espaço aconchegante e apropriado de casa para 

a brincadeira que hoje será com bola. Pega a bola que estiver em casa, providencie umas traves, 

pode ser até com cadeiras ou com que acharem melhor e comece falando os comandos do jogo, 

chute a bola para a criança e peça que faça o mesmo e chutar a bola para fazer o gol, chutando a 

bola para dentro da trave. Caso o bebê não esteja na fase de andar ainda, sentem-se um de frente 

para o outro e utilizando uma bola macia role a bola para o bebê e incentive ele a rolar de volta para 

você. Divirtam-se com essa partida de futebol! 

 

 

 

 

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

foi o momento da atividade.   


