
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 24 

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

 
Data: 31/08/2021 

Turma: 
Berçário IA/ 
Berçário IB 

Campo de experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

 

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Antes de iniciar   brincadeira com a criança o adulto deverá confeccionar um barquinho de 
papel e para isso irá precisar de uma folha de papel, pode ser sulfite, caderno, jornal ou 
revista e cola, convide a criança para observar e até mesmo auxiliar na confecção da 
dobradura. Em seguida o adulto deverá pegar uma bacia ou um balde com água e colocar 
no chão e sentar-se ao lado do recipiente com água junto com a criança, sendo que a 
criança poderá colocar no colo ou ao seu lado. Depois pegue a mãozinha da criança e faça 
movimentos dentro da água por várias vezes até a criança demonstrar satisfação em 
participar da atividade.  
E para finalizar a atividade pegue o barquinho e coloque dentro da água e com seu auxílio 
deixe a criança manipular o barquinho, conversando com ela e explicando que o barquinho 
e um meio de transporte marinho e que anda sobre as águas. 
 

                                                          

 

 

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 24 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane,                                                     
Irani, Juliana Fortunato e Vanuza / Cristiane 
Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

 

Data: 31/08/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA PÁTRIA 

 
ESTRATÉGIA DA ATIVIDADE: 

Hoje é dia de música, então vamos assistir ao vídeo da música “7 de setembro”, sobre a 

Independência do Brasil. Após ouvir a música convide a criança a passear no quintal ou 

próximo de casa par observar a paisagem, as árvores, casas, o céu etc.  

Para finalizar separe tintas nas cores, amarelo, azul, verde, branco e juntos façam a pintura 

de uma paisagem, usem e abusem da criatividade e auxilie, incentive a criança. 

 
Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=c6IbjoMwq50 

 

Exemplo abaixo: 

 

 

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=c6IbjoMwq50

