
 

 

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: 12/08/2021 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS - AUDIÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

“Ouvir música contribui para o desenvolvimento dos bebês e das crianças porque a harmonia dos sons 
estimula a audição e a fala e também o seu desenvolvimento intelectual, sensorial e motor.” 

(tuasaúde.com.br) 

 
Hoje vamos sugerir um momento musical muito divertido. Sente com a criança e coloque o vídeo 

musical “Olhei pra lá, olhei pra cá”. Enquanto a música toca, incentive a criança a escutar e realizar 

os movimentos e gestos com você, seguindo as orientações no vídeo. Divirtam-se!! 

 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=v-dh0nUcF_w 

 

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

momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-dh0nUcF_w


 

 

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: 12/08/2021 

 

Turma: 
Berçário IC / 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: HISTÓRIA OS TRÊS PORQUINHOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos relembrar do LOBO que aparece na história dos porquinhos. O adulto responsável 

deverá frisar da parte que o lobo assopra e derruba as casinhas, explicando para a criança que 

quando o lobo assoprou causou um efeito, que foi derrubar as casinhas. Que tal hoje brincar de 

imitar o lobo? Ofereça bolinha de sabão e pergunte a criança e se você assoprar aqui o que será 

que vai acontecer? 

Deixe que a criança assopre do jeitinho dela e assopre também, demonstrando para a criança 

como faz e divertindo-se com as bolinhas no ar. 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 


