
 

 

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: 23/07/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS ANTIGAS 
 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos encerrar nossa semana com o trem maluco. Trata-se de uma atividade de resgate as 

brincadeiras antigas e proporciona a interação da criança com estímulos de percepção auditiva e 

os movimentos. Sendo assim, o adulto deverá convidar a criança para assistirem ao videoclipe do 

Palavra Cantada ‘Trem de brincar’. E enquanto assistem, o adulto irá fazer os movimentos corporais 

e repetir junto com a criança, ao mesmo tempo que imitam os gestos da música com a criança 

dançando e cantando a música. Com certeza será um momento muito prazeroso e divirtam-se 

bastante. 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk98GCjEWNk 

 

 

 

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

foi o momento da atividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=Tk98GCjEWNk


 

 

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: 23/07/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Vamos finalizar a semana com uma brincadeira divertida. Utilizando uma caixa grande ou média de 

papelão que caibam a criança dentro, (vocês podem enfeitar e deixa-la bem bonita com os materiais 

que tiverem disponíveis em casa). Sente a criança dentro da caixa e arrasta - lá pelo espaço 

adequado na sua casa, realizado um passeio ao serem puxado por um adulto pedindo que ele (a) 

segurem nas bordas da caixa para não caírem. Pode imitar o som de um carro e se criança já anda 

pode deixá-la explorar bem a caixa, deixando a vontade de entrar e sair sozinho. 

 

 

 

  

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

como foi o momento da atividade. 


