
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professoras: Elaine, Célia, Maria, Helena, Renata, 

Tereza, Dinair, Francisca, Goreti, Luci Ana, Mirian, 

Najara e Rosângela. 

 

Data: 10/08/2021 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de Experiências: Escuta, fala pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS: AUDIÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos ouvir uma história, isso mesmo ouvir, já que nesta semana será trabalhado um dos 

nossos 5 sentidos, a Audição. 

Sentem ou deitem com a criança em um lugar aconchegante e em seguida coloquem a história em 

podcast: “Menina bonita do laço de fita”, para a criança ouvir. Se preferirem a história pode ser 

ouvida antes do soninho das crianças.  

 

SUGESTÃO: antes da criança dormir, aconcheguem-se na cama e escutem a história. Torne esta 

atividade como um hábito diário, as crianças adoram ouvir histórias. 

 

 Segue o link para acessar a história em áudio: 

https://anchor.fm/eraumavezumpodcast/embed/episodes/Menina-Bonita-do-Lao-de-Fita-

e1060of/a-a5esgk2 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

https://anchor.fm/eraumavezumpodcast/embed/episodes/Menina-Bonita-do-Lao-de-Fita-e1060of/a-a5esgk2
https://anchor.fm/eraumavezumpodcast/embed/episodes/Menina-Bonita-do-Lao-de-Fita-e1060of/a-a5esgk2


 

 

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: 10/08/2021 

 

Turma: 
Berçário IC / 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Espaços, tempos quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: HISTÓRIA OS TRÊS PORQUINHOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Relembro com a criança a história dos três porquinhos (vocês podem utilizar o livro ou link enviado 
na atividade de ontem). Em seguida, junto com a criança o responsável vai desenhar no chão as 
três casinhas dos porquinhos, e perdi para a criança pular de uma para outra, estimulando os 
movimentos corporais. 
DICA: Caso a criança ainda não ande, coloque três cadeiras e estimule ela a engatinhar por baixo 
de uma cadeira para a outra. 
 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 


