
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23 

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

Tereza, Francisca, Najara, Rosangela, Goreti, Luci 

Ana e Mirian.  

 

Data: 25/08/2021 

 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS – PALADAR 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Em um ambiente confortável, o responsável irá preparar um espaço para assistir junto 

com a criança ao vídeo: “O Sentido é o Paladar”. Esse vídeo é muito divertido e ensina 

através da música, os diversos gostos dos alimentos.  

Após assistir ao vídeo, separe alguns alimentos que foram degustados nas atividades 

anteriores (frutas, legumes, biscoito, sal, açúcar) e relembre o nome, a cor, o sabor 

sempre conversando com a criança. 

DICA: Vocês podem realizar esse último momento no momento do almoço, jantar ou 

lanchinho.  

 

 

Observação: Não se 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 23 

Professoras: Adriana, Elisete, Juliana Fortunato,                                                                      
Irani, Cristiane Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, 

Valcicleide e Valdinéia. 

Data: 25/08/2021 
Turma: 

Berçário IC e 

Berçário ID 

Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: O FOLCLORE BRASILEIRO  

 

Atividade: Cantigas folclóricas (escravo de Jó) 

Estratégia de aprendizagem: 

Na atividade de hoje vamos trabalhar com as cantigas de roda do folclore brasileiro. 

Organize em sua casa um local espaçoso e confortável para assistir junto com a criança a 

música “Escravo de Jó”. 

Inicie a brincadeira utilizando um brinquedo ou um objeto da criança, acompanhe ao vídeo 

musical e faça os movimentos da música, quando falar na música, tira, põe, deixa ficar, o 

responsável deve tirar e devolver o brinquedo ou objeto para a criança. Caso a criança já 

tenha maturidade para outros movimentos também podem ser acrescentados. 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJCVHKEohAg 

 

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

como foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJCVHKEohAg

