
 

 

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: 13/08/2021 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS - AUDIÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos aguçar o sentido da audição, e para isso vamos propor atividade lúdica e divertida, na qual, 

convidamos os familiares a se divertirem junto. Para que essa experiência aconteça serão 

necessários alguns materiais como: caixinhas, latinhas, potes plásticos ou algum material que 

possa fechar e chacoalhar; dentro deles vamos colocar alguns materiais que produzam sons 

diferentes como por exemplo, moedas, arroz, feijão, pedrinhas, macarrão, milho (o que tiver 

disponível em casa). Após organizar esses materiais coloque dentro dos recipientes e feche bem, 

convide a criança para explorar os chocalhos e enquanto a criança os explora converse com ela 

sobre o som que sai mais fraco, mais forte, mais alto ou mais baixo.  

Finalizem cantando músicas favoritas de vocês e usando o chocalho como instrumento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

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: 13/08/2021 

 

Turma: 
Berçário IC / 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: HISTÓRIA OS TRÊS PORQUINHOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Sugestão de material: cadeiras e lençóis. 

Para finalizar a semana, em um lugar apropriado o adulto deve convidar a criança para fazer a 

casinha como fizeram os porquinhos na história, mas que essa será de vocês, explicando para a 

mesma que irão usar cadeiras e lençóis. 

Quando a casinha já estiver pronta deixe a criança explorar o local, a vontade, como se fosse uma 

casinha de verdade, vocês podem levar brinquedos para dentro da casinha ou até mesmo realizar 

novamente a leitura da história “Os três porquinhos”. 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 


