
 

 

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: 01/09/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA 
 

Estratégia de Aprendizagem: 
O responsável deverá escolher um lugar aconchegante da casa e convidar a criança e 
quem estiver na casa para participar da brincadeira de roda. No primeiro momento coloque 
a música dos Pequerruchos, “Ciranda, Cirandinha” para que a brincadeira fique mais 
divertida.  
Em seguida todos em roda e com a criança ao seu lado ou no colo estimule a fazer 
movimentos para a direita e para a esquerda. No decorrer da brincadeira cante, dance e 
incentive a criança a participar dessa divertida brincadeira cantada. 
 
Segue o link para acessar ao vídeo musical (caso seja necessário): 

https://www.youtube.com/watch?v=0jqOk7x1Vsk 
 

                             

 

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=0jqOk7x1Vsk


 

 

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: 01/09/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA PÁTRIA 

 
ESTRATÉGIA DA ATIVIDADE: 

Hoje vamos brincar com um jogo muito divertido, o quebra cabeça. Primeiramente 

confeccionem um quebra cabeça com a bandeira do Brasil, utilizando um pedaço de 

papelão quadrado, o responsável pode desenhar, ou imprimir e colar a Bandeira do Brasil 

e em seguida pintar juntamente com a criança com giz de cera, lápis de cor ou tinta de 

preferência nas cores da Bandeira ou da cor que estiver disponível.  

Em seguida recortar a Bandeira do Brasil em 4 partes e se divertir com sua criança 

montando e desmontando o quebra cabeça. 

 

 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 


