
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professoras Célia, Dinair, Elaine, Francisca, Goreti, 

Helena, Maria, Mirian Perez, Najara, Renata, 

Rosângela e Tereza.  

 

Data: 27/07/2021 

Turma: 

Berçário IA e 

Berçário IB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: RECREAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

A caixa de sensações é uma brincadeira muito interessante e hoje iniciaremos confeccionando uma 

caixa surpresa. Vocês utilizarão uma caixa de tamanho razoável, seja ela de plástico, papelão ou 

o material que tiverem em casa, enfeite e faça um buraco na parte de cima, mas não muito grande 

e assim teremos uma caixa surpresa. Dentro coloque objetos variados, que provoque a curiosidade 

das crianças, tais como: chocalhos; pedaços de conduíte; apitos variados; retalhos de tecido; 

objetos de borracha para sugar e morder de diferentes formas, cores e tamanhos; bexigas cheias 

de água; luvas cirúrgicas cheias de algodão, água ou farinha; plumas; tocos e bastões de madeira; 

tamborzinhos confeccionados com sucata; argolas; piões de plástico coloridos; e outros.  

Incentive a criança a colocar a mão dentro da caixa surpresa e descobrir um primeiro objeto, 

explorem juntos se o objeto emite som, se é macio ou duro. A atividade com a caixa surpresa 

desafia os bebês a imitar gestos e ações, a escolher um objeto, descobrir jeitos de explorar e 

interagir. 

 

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 19 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane, Irani, 
Juliana Fortunato e Vanusa / Cristiane Narcisio, 
Jahine, Roberta/ Delzi, Valcicleide e Valdinéia. 

 
Data: 27/07/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

“Por intermédio da brincadeira, a criança explora e reflete sobre a realidade e a cultura na qual está inserida, 
interiorizando-a. A experimentação de diferentes papéis sociais (o papel de mãe, pai, bombeiro, super-homem) 

através do faz-de-conta, permite à criança compreender o papel do adulto e aprender a comportar-se e a sentir como 
ele, constituindo-se como uma preparação para a entrada no mundo dos adultos. A criança procura assim conhecer o 

mundo e conhecer-se a si mesma.” (Joana Simão Valério – 2016) 
 

Estratégia da atividade: 

Atividade: Vídeo Musical - Brincadeiras antigas de Criança 

Organize em sua casa um local aconchegante e acolhedor e assista com a criança ao vídeo 

Animazoon. Apresente apontando com dedo e mostre para a criança os diversos tipos de 

brincadeiras que existe e que aparecem no vídeo para que a criança possa conhecer.  

Finalize a atividade com a criança brincando com seu brinquedo favorito ou sua brincadeira favorita, 

não deixe de compartilhar conosco qual foi a brincadeira escolhida. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

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

