
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 19 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata, 
Tereza,   Francisca, Najara, Rosangela, Dinair, 
Goreti e Mirian.  

 
Data: 29/07/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

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

 

TEMA: RECREAÇÃO  
“Através da elaboração e análise do Mapa da sonoridade de zero a um ano, foi possível perceber a 

importância de explorar e brincar com sons, ouvir músicas, realizar brincadeiras com ritmose movimentar o 

corpo. Além de ser muito prazeroso, isso pode despertar na criança o gosto pela música. Para isso, a 

brincadeira é fundamental.” (http://rbeducacaobasica.com.br/brincar-de-sonoridade-com-bebes-gesto-

corpo-e-improviso) 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje nós vamos brincar de estátua.  

Coloque uma música que a criança mais goste e dancem juntos, circule aleatoriamente pela sala 

(ou outro local) e sob o comando do adulto da família, pause a música e diga “ESTÁTUA! ”. E todos 

devem ficar imóveis.  

DICA: Vocês podem iniciar a brincadeira com a criança no colo e na pausa da música ambos 

ficarem estáticos. 

 

 

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: 29/07/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia da atividade: 

Bolhas de sabão 

Sugestão de materiais: Água, sabão, recipiente (garrafa, pote, copo...), canudo fino ou grosso, 

escumadeira de plástico. 

Preparo: Coloque a misture água e sabão no recipiente.  

Sugestão de materiais: Água, sabão, recipiente (garrafa, pote, copo), canudo fino ou grosso, 

escumadeira de plástico. Preparo: No recipiente coloque água e sabão e misture.   

Convide a criança para ir até o quintal, garagem ou outro lugar da casa que preferir, deixe a criança 

participar do preparo, o responsável poderá juntar vários canudos e prender com um barbante ou 

uma fita ou formar um círculo com arame para poder formar as bolhas de sabão. Outra opção é 

utilizar uma escumadeira de plástico mergulhar na água com sabão e assoprar. Se a criança 

precisar de ajuda, o responsável poderá fazer para que essa visualize as bolhas, e o mesmo poderá 

interagir com a criança falando a quantidade de bolhas (muito/pouco), para onde ela está se 

direcionando (longe/perto) e incentivar a criança a tentar estourar as bolhas. 

 

 

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

momento da atividade. 


