
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 22 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata e 
TerezaDinair, Francisca, Goreti, Mirian, Najara, 
Rosângela e Luci Ana. 
 

 
Data: 20/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 
 
 

Estratégia de Aprendizagem: 
Vamos encerrar nossa semana com um circuito motor, organize um espaço seguro com 
algumas cadeiras, montando um túnel, no fim do túnel coloque o saci (confeccionado na 
atividade de ontem) e incentive a criança a engatinhar pelo túnel até chegar no final e 
encontrar o Saci Pererê.  
DICA: Caso a criança já ande, antes de chegar até o túnel de cadeiras, solicite e incentive 
a criança a pular imitando o Saci.  
 

 
                                  

 

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 22 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane, 

Irani, Juliana Fortunato e Vanuza / Cristiane 

Narcizo, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 

Valdineia. 

 

Data: 20/08/2021 

Turma: 

Berçário IC / 

Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE BRASILEIRO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos finalizar a semana com uma brincadeira folclórica muito divertida, porém é um cabo 

de guerra para bebês. Mas esta atividade que estimula a força nas mãos e nos braços do 

bebê é mais comum do que você possa imaginar e é bem provável que você já tenha feito 

algo parecido em casa. Se não, vamos brincar agora e seu bebê vai se divertir muito. Para 

brincar, você só precisa de uma fralda de pano, ou toalha de rosto, ou um lençol pequeno. 

Que seja um tecido que seu filho consiga segurar com uma ou duas mãos.  

Para brincar, sente-se de frente para o bebê, na mesma altura e entregue uma das pontas 

do tecido para seu filho, enquanto você segura a outra. Puxe levemente, para ele perceber 

que você está querendo “pegar” o tecido dele.  

Pode ser que, logo de primeira, seu bebê não entenda bem o sentido da brincadeira de 

força nas mãos e braços. Não tem problema, ao brincar várias vezes, ele vai entender e 

amar o desafio! 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 


