
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 

Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 

Data: 26/07/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA 
“Além da capacidade de comunicar sentimentos, a arte também serve como um verdadeiro trampolim para o 
desenvolvimento da criatividade. As iniciativas artísticas, quaisquer que sejam suas naturezas, têm um papel 

importante no desenvolvimento intelectual infantil, intelectual infantil, devido às diversas qualidades da prática de 
atividades artísticas e suas influências na vida do jovem. Isso porque a expressão artística tem a ver com 

imaginação, com a capacidade de enxergar o mundo além do óbvio, de pensar fora da caixa e elaborar alternativas 
para problemas.” (https://novosalunos.com.br/entenda-a-importancia-da-arte-para-as-criancas/) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Essa semana vai ser muito inspiradora e fascinante, iremos apresentar diversos artistas e as suas 

obras, levando a criança a apreciá-las e representá-las, teremos:  Romero Britto, Tarsila do Amaral 

e Cândido Portinari. 

Iniciaremos apresentando as obras de Romero Britto, que é um pintor, escultor e serígrafo 

brasileiro, durante a apresentação do vídeo o responsável poderá realizar a leitura e em seguida 

conversar com a criança sobre as obras que estão sendo apresentadas.  

No segundo momento, para representar a obra deste famoso artista, confeccione juntamente com 

a criança um peixinho utilizando CD (usado), enfeite de acordo com a sua preferência, utilizando 

botões, pedaços de papéis coloridos, retalho de tecido, cola, ou outros materiais disponíveis em 

casa e abusando da criatividade.   

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=w27ujFbMRfg 

                                                                                                                                                          

 

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

momento da atividade. 

https://novosalunos.com.br/como-estimular-a-criatividade-das-criancas/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://www.youtube.com/watch?v=w27ujFbMRfg


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 19 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly e Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, Luane, 
Noeli, Rosangela e Vanessa Aline. 

 
Data: 26/07/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: HIGIENE PESSOAL 
 “No processo de aprendizado infantil, o momento de higiene proporciona ainda mais experiências. Afinal, nessa 

hora, teremos a oportunidade de fazer com que as crianças adquiram consciência, por exemplo, sobre o próprio 

corpo.” (https://novosalunos.com.br/higiene-infantil/) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Essa semana vamos falar sobre a importância da higiene pessoal: escovar os dentes, lavar as 

mãos, tomar banho e cortar as unhas. Hoje, separamos uma história bem divertida chamada: “O 

Reino dos dentes saudáveis”. Esse livro, conta a história de um Reino que era governado pelo Rei 

Dente, a Rainha Gengiva e a Princesa Saúde. Eles cuidavam dos outros dentes para que eles 

sempre estivessem bem limpinhos e saudáveis. Mas, de repente o General Cárie e sua turma 

atacou o Reino. E agora? Vamos juntos descobrir se essa história teve um final feliz? 

Após a leitura do livro, você pode imprimir ou desenhar um dente junto com a criança no papel que 

tiverem disponível em casa e pedir para que ela, com o auxílio de uma escova de dente e um pouco 

de creme dental, escove todo o dentinho. Essa atividade, além de ser legal, ajuda a criança 

compreender a importância de escovar bem todos os dentes, para manter eles sempre limpinhos 

e saudáveis. Se preferir, outra opção é após a leitura do livro, realizarem a escovação dos dentes 

da criança juntos, mostrando para ela que esse momento não precisa ser chato, ele pode ser bem 

divertido. 

Observações: Enviaremos no grupo dos pais o arquivo do livro em PDF, você pode imprimir, ler 

pelo celular ou computador, como preferir.  

 
 

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

momento da atividade. 

https://novosalunos.com.br/experimentacao/

