
 

 

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: 30/07/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação           

 

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem:  

A criança na educação infantil explora os sentidos em tudo que faz. E através da realização de 

atividades artísticas ela desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar o 

simbólico. Hoje iremos ouvir mais uma história “Onde está o urso da amizade “ do artista brasileiro 

Romero Brito. Escolha um local agradável da casa e assistam a história e em seguida pergunte 

para a criança qual o nome da história? Quem encontrou o ursinho da amizade? Para finalizar, 

desenhe em uma folha de papel sulfite ou papelão um urso e peça para a criança pintar o ursinho 

da amizade com tinha guache ou giz cera e depois de pronto deixe a criança brincar com ele ou 

até mesmo presentear alguém. 

 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=tLyldocXC8U 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tLyldocXC8U


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 19 

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

 
Data: 30/07/2021 

Turma: 
Berçário llC e 
Berçário llD 

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

TEMÁTICA: HIGIENE PESSOAL 
 

Estratégia de aprendizagem: 

Manter nossas unhas limpas e curtinhas para que a sujeira não se esconda debaixo delas é muito 

importante.  Alguns bichinhos podem ficar debaixo das unhas e transmitir doenças, por isso é 

sempre importante cortá-las e lavar bem. Pensando nisso, vamos fazer esta atividade muito 

divertida que vai nos ajudar a aprender cortar as unhas! 

Observação: Ao utilizar a tesoura, de preferência sem ponta, um adulto deve estar supervisionado 

a criança a todo momento. 

Materiais: Duas folhas de papel sulfite, tesoura sem ponta, cola, canetinhas coloridas (também 

pode ser lápis de cor ou giz de cera. 

Desenvolvimento: Desenhe as mãos da criança em uma das folhas de sulfite. Recorte-as. Na 

outra folha de sulfite, desenhe 10 tirinhas longas e pinte-as. Depois disto feito, recorte as tirinhas 

e as cole uma a uma nos dedinhos das mãos desenhadas e recortadas. Depois ajude a criança a 

cortar as unhas das mãos. 

Reforce para a criança que essa é uma brincadeira, mas que as unhas de verdade só podem ser 

cortadas por um adulto. 

Segue um vídeo como sugestão para nortear a atividade de hoje: 

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

 

 

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

o momento da atividade. 

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

