
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 
Renata, Tereza, Francisca, Najara, Rosangela, 

Dinair, Goreti, Mirian e Luci Ana 

 
Data: 26/08/2021 

 

Turma: 
Berçário IA / 

Berçário IB 

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

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS - PALADAR  

 
Estratégia de aprendizagem: 

Primeiramente em frente ao espelho o adulto deverá sentar ao lado da criança ou com ela 

em seu colo e oferecer alimentos: doce e azedo para que ela possa não só sentir a 

diferença de sabores, mas também conseguir observar através do reflexo no espelho, as 

diferentes caretas que irá fazer ao degustar os alimentos.  

Aproveite o momento e realize a degustação junto com a criança e faça caretas para 

divertir o momento. 

DICA: Brinque junto, realize a primeira demonstração para que a criança possa observar 

suas expressões. 

 

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 
e Irani / Cristiane Narcisio, Jahine, Roberta  

Delzi, Valcicleide e Valdinéia.  
 

 
Data: 26/08/2021 

Turma: 
Berçário IC / 

Berçário ID 

Campos de experiência: Espaço, tempo, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: O FOLCLORE BRASILEIRO 

Essa brincadeira estimula a coordenação motora, noção espacial, além de desenvolver a 

capacidade de percepção e reflexo. 

 

Atividade: Conhecendo o bilboquê 

Estratégia de aprendizagem: 

Nessa atividade vamos construir esse brinquedo folclórico, o Bilboquê. O responsável deve 

separar os seguintes materiais: garrafa pet, barbante de 30 centímetros ou mais, 3 tampinhas de 

garrafa sendo 2 tampinhas com furos no meio da tampa,1 fita adesiva. 

Corte a garrafa pet em um palmo aproximadamente, passe uma fita adesiva na boca da garrafa 

para não machucar, em seguida pegue o barbante passando por dentro da tampinha dando um ou 

mais nó na ponta do barbante. Coloque a tampa por dentro da garrafa pet e feche a, passe a outra 

tampinha furada no meio na ponta do barbante dando nó, junte a terceira tampinha e finalize 

fechando com fita adesiva e está pronto o brinquedo. 

Agora é só brincar, demonstre para a criança e explique que o objetivo da brincadeira é acertar a 

bolinha no pino apenas balançando a mão e divirtam-se! 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 


