
 

 

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: 11/08/2021 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS - AUDIÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

“Os sentidos são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar o ambiente, ou seja, captar diferentes 
estímulos ao nosso redor. Sem os sentidos não seríamos capazes de perceber as variações do meio e, 
consequentemente, de produzir uma ação adequada diante de um perigo. Tradicionalmente, aceitamos 

que os seres humanos possuem cinco sentidos principais: visão, olfato, paladar, audição e tato. Hoje 
vamos fazer uma atividade para trabalhar a audição.” (aconteceuaqui.com.br) 

 
Hoje vamos realizar a brincadeira de imitar os sons dos animais. Utilizando algumas imagens de 

animais (através de imagens da internet, recortes de revistas etc.) apresente para a criança e faça 

o som, por exemplo cachorro AU-AU, gato MIAU, dentre outros. Em seguida peça para que a 

criança faça o mesmo reproduzindo o som do animal que você solicitar mostrando a imagem. 

DICA: Filme ou envie um áudio desse momento para nós! 
 

 

 

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 21  

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

 
Data: 11/08/2021 

 

Turma: 
Berçário IC / 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: HISTÓRIA OS TRÊS PORQUINHOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje convide a criança para escutar uma versão cantada da história dos três porquinhos. Em 

seguida que tal construir juntos as casinhas dos porquinhos? A casinha de palha, a casinha de 

madeira e a casinha de tijolos. Assim como os três porquinhos fizeram. Vocês podem confeccionar 

utilizando alguns materiais como cola, sulfite, papelão, palitos de madeira, rolinhos de papel dentre 

outros ou junto com a criança pintar as três casinhas utilizando giz de cera ou tinta guache/caseira. 

Quando as casinhas estiverem prontas, vocês podem ouvir novamente a história cantada e 

utilizarem as mesmas para ilustrar esse momento. 

DICA: Caso queiram deixar o momento mais divertido, vocês podem confeccionar também uma 

máscara de porquinho e brincarem juntos durante a história cantada. 

 

Segue o link para escutar ao vídeo da história cantada: 

https://www.youtube.com/watch?v=6VwrWksfkrw 

 

 

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

momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=6VwrWksfkrw

