
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 21  

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata, 
Tereza, Francisca, Najara, Rosangela, Dinair, Goreti, 
Luci Ana e Mirian.  

 
Data: 09/08/2021 

 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS: AUDIÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

“A audição é um sentido que já está praticamente formado quando o bebê nasce. Os ruídos, as vozes, as 

músicas são uma das primeiras formas de contato com o mundo que eles têm. E a audição pode ser uma 

porta para despertar a atenção e a curiosidade do seu bebê.” (Blog Tempo junto). 

 

Que tal utilizar da linguagem corporal para descobrir diferentes sensações e ritmos que nosso corpo 

produz? Após assistir o vídeo “Barulho do Corpo”, o responsável irá auxiliar a criança a fazer os 

sons que foi visualizado no vídeo, irá reproduzir os sons utilizando o corpo, batendo palmas, 

batendo os pés. De maneira prazerosa e lúdica a criança aprenderá que nosso corpo produz sons 

muito divertidos e fácil de aprender. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=z2WtYJgWO14  

 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=z2WtYJgWO14


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 21  

Professoras: Cristiane, Jahine, Roberta, Valcicleide, 
Valdinéia e Delzi / Adriana, Elizete, Irani, Juliana e 
Vanuza 

 
Data: 09/08/2021 

 

Turma: 
Berçário IC / 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: História os três porquinhos 

 

    Estratégia de Aprendizagem: 

“Crianças que ouvem histórias desde a fase de bebê aprendem a se concentrar, melhoram o raciocínio e 
aumentam a capacidade de compreensão do mundo. Fora o enriquecimento do vocabulário, pois quanto 

mais você conta histórias, mais palavras o seu filho aprende e maior será a facilidade dele em se 
expressar.” (crechecrescer.com.br) 

 

O responsável poderá escolher um local mais tranquilo e aconchegante para assim realizar a leitura 

da história “Os três porquinhos” com a criança (estamos enviando abaixo o link para acessar a 

história). Em seguida, de forma divertida converse com a criança após a história, quem eram os 

personagens, o que acontecia, foque nas atitudes de cada porquinho. Para que a criança perceba 

diferença entre eles, e de maneira lúdica leve para o seu cotidiano a ação de cada um eles, até a 

sua vida adulta. 

 

Segue o link para acessar a história: 

https://pt.slideshare.net/jardiminfanciasilgueiros/trs-porquinhos-7372270 

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa podem utilizá-lo para realizar a leitura. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

momento da atividade. 

 

https://pt.slideshare.net/jardiminfanciasilgueiros/trs-porquinhos-7372270

