
 

 

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: 02/09/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA 
 
 

Estratégia de Aprendizagem: 
Antes de iniciar a atividade o adulto deverá providenciar o brinquedo de bolhas de sabão, 
caso não tenha pode fazer em casa utilizando a dica que disponibilizaremos. Em seguida 
sente a criança ao seu lado e inicie a brincadeira fazendo várias bolhas de sabão e 
aproveite o momento para interagir com a criança, falando que as bolhas são grandes, 
pequenas e pedindo que a criança toque nas bolhas de sabão. E no decorrer da brincadeira, 
observe como a criança se expressa, desloca-se no ambiente para tentar pegar as bolhas 
de sabão e se demonstra satisfação em participar desse momento. 
 
 

 
 

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: 02/09/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA PÁTRIA 

 
Estratégia de aprendizagem: 
Vamos confeccionar chocalhos e participar de uma roda musical. Para essa atividade serão 
necessários os seguintes materiais:  Garrafa de plástico vazia e com tampa, grãos como: 
arroz, feijão, macarrão, alpiste, milho ou outros, e para enfeitar podem utilizar cola colorida, 
tinta guache, adesivos ou o que tiverem disponível em casa.  
As crianças com ajuda de um adulto irão colocar dentro da garrafa os grãos, utilizando as 
pontas dos dedos, fecha bem a garrafa e decore utilizando sua criatividade. 

Em seguida, sente-se com a criança e cantem algumas músicas manuseando o chocalho 
para acompanhar no ritmo das canções. Abaixo segue uma sugestão, a música “Marcha 
soldado”. 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 


