
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 18 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 

Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 

Data: 22/07/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: HIGIENE E SAÚDE 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Em um lugar aconchegante da casa convide a criança para o momento da história fornecida em 

PDF "A bruxinha que voava em uma escova de dentes" de Zilda Apolinário. Leia pausadamente, 

deixando-a interagir e visualizar as imagens conhecendo os personagens. Disponibilizamos outra 

opção caso prefiram, o link para assistir ao vídeo da história.  

Após, converse com a criança sobre a importância de escovar os dentes todos os dias, que 

devemos evitar comer muitos doces, apontando os prejuízos que podem causar nos dentinhos.  

Aproveite o momento para fazerem a escovação dos dentinhos juntamente com a criança. 

Segue o link para acessar o vídeo da história: 

https://www.youtube.com/watch?v=cS9hCILkLiM  

 

 
 

 

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

momento da atividade.  

https://www.youtube.com/watch?v=cS9hCILkLiM


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 18 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 

ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 

ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, ROSANGELA 

MOREIRA, KENIA e LUANE. 

 

Data: 22/07/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

                                   

TEMÁTICA: BRINQUEDOS NÃO ESTRUTURADOS 
 

Estratégia de Aprendizagem: 

ACERTE O BURACO 

Estas atividades são ótimas para se trabalhar a coordenação motora da criança e poderão escolher 

uma delas para a sua realização ou se preferirem as duas. 

Primeira opção: Para isso precisaremos de um par de meias e copinhos descartáveis ou recipientes 

plásticos (para que não se quebre caso caia). Comece fazendo uma bola com as meias e reserve. 

Em seguida cole alguns copinhos descartáveis ou recipientes plásticos em uma das extremidades 

da mesa utilizando fita adesiva (durex / crepe) ou o que tiver em casa. A criança ficará na outra 

extremidade da mesa e lançará a bola de meia tentando fazer com que caia em um dos copinhos 

ao comando do adulto. 

Segunda opção: Aqui também usaremos um par de meias para fazer uma bola e uma caixa de 

papelão com as laterais baixas e um círculo cortado no fundo com o tamanho suficiente para passar 

a bola de meia. A criança terá que segurar a caixa com cada mão em uma das laterais e ir 

movimentando a mesma para que a bola de meia passe pelo círculo recortado no fundo da caixa. 

O adulto poderá ajudar a criança apenas por comandos como "para o lado direito (ou esquerdo)" 

mostrando para a criança previamente o lado direito e esquerdo ou "para cima", "para baixo", etc. 

 

  

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

momento da atividade.   


