
 

 

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: 23/07/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

 

TEMÁTICA: HIGIENE E SAÚDE 
 

Estratégia de aprendizagem:  

Com a nova pandemia do Coronavírus, se preocupar com a higiene se tornou fundamental. É muito 

importante ensinar as crianças a não levar as mãos a boca, nariz, olhos sem antes lavá-las 

corretamente. Hoje sugerimos fazer um experimento "Dedo mágico". Nele, explicar para as crianças 

a importância de se usar sabão ao lavar as mãos, pois usando-o as mãos ficam mais protegida 

contra o vírus.  Vamos lá! Para essa atividade, você irá precisar de um prato, orégano (pimenta do 

reino ou hortelã) água e sabão (detergente). Após a experiência converse com a criança do que ela 

observou que aconteceu quando estava sem lavar o dedinho e após lavar?  

 

Segue o vídeo do passo a passo que poderá nortear a atividade, caso seja necessário:  

https://www.youtube.com/watch?v=5jSuuFJMnUA 

 

  

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

momento da atividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=5jSuuFJMnUA


 

 

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: 23/07/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.  

 

TEMÁTICA: BRINQUEDOS NÃO ESTRUTURADOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

ENCENANDO A HISTÓRIA 

Em um local tranquilo sente-se com a criança (os demais membros da família também poderão 

participar) e com uma história bem divertida e interessante (previamente escolhida) conte para a 

criança. Permita que ela interaja fazendo algumas perguntas ao final da história.  

Em seguida e, após responder a todas as perguntas feitas pela criança, explique que vocês irão 

encenar a história que ela ouviu e deixe que a criança escolha o personagem que irá interpretar. 

Com a ajuda da criança vasculhe a casa e separe roupas, panos, fantasias (se tiverem), toalhas, 

cobertores, chapéus ou o que mais a imaginação permitir. Montem um cenário (simples) e conduza 

a encenação para que aconteça de uma forma divertida e ordeira, porém permita que a criança se 

expresse livremente. Diversão garantida! 

 

 

 

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

momento da atividade.   

 


