
 

 

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: 27/07/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Juntamente com a criança os pais apresentarão a obra “Flor” de Romero Britto, observarão as 

cores e traços. Em seguida, façam um desenho em uma folha sulfite ou pedaço de papelão e solicite 

que a criança realize a releitura colando tampinhas, restos de lã ou linha, canudinhos, papel 

colorido, glitter, tampinhas, botões, feijão, arroz, macarrão o que tiver disponível em casa. 

Queremos muito ver como ficará essa releitura, temos certeza que ficará lindo!                                               

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

 



 

 

 

TEMÁTICA: HIGIENE PESSOAL  

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vamos cantar e aprender junto com os “Fofossauros”, nessa música muito animada iremos 

reforçar hábitos de higiene que são muito importantes para nosso dia a dia, escovar os dentes, 

lavar as mãos e tomar banho. Após assistir ao vídeo, converse com a criança sobre a importância 

da higiene em geral. Depois, proponha que cuide de um boneco simulando atos de higiene, brincar 

de dar banho, lavar as mãos e escovar os dentes pode ser o que ela preferir; um urso, bonecos ou 

bonecas. Ou se preferir pode realizar esses cuidados com a própria criança.  

 

Sugestão de materiais: Separe alguns retalhos de panos, esponjas e materiais de largo alcance 

que podem representar itens de higiene, como blocos de madeira, objetos plásticos e caixas. 

Também é interessante usar sabonete de verdade, shampoo, creme dental etc. A ideia é enriquecer 

ao máximo a ação de faz de conta deixando a brincadeira bem divertida. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=dCu-CJYHQRk 

 

 

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

 
Data: 27/07/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: O eu, o outro é nos  

https://www.youtube.com/watch?v=dCu-CJYHQRk

