
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 

Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 

Data: 09/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Esta semana vamos trabalhar um tema muito importante, que tem o objetivo de 

valorizar os saberes e garantir o respeito a todas as pessoas, independentemente de 

suas distinções. Além de conhecer essas diferenças, é importante que as crianças 

tenham oportunidade de conviver com elas.  

Em um lugar bem aconchegante, faça a leitura do livro sugerido “Diversidade” de 
Tatiana Belink, em seguida, converse com a criança de acordo com os fatos narrados 
na história, como por exemplo: a cor dos olhos do papai, o cabelo da vovó, o tamanho 
da mamãe, etc. Após, escolham com a criança alguns recortes de revistas, imagens 
de várias pessoas ou até mesmo use fotos da família e com elas conversem sobre as 
diferenças, aproveite para falar que nenhum é igual ao outro, cada um tem suas 
características. 
 

 

 

                                       

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de fotos, vídeo ou relatado como 

foi o momento da atividade. 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 

Kelly, Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, Luane, 

Noeli, Rosangela Moreira e Vanessa Aline 

 

Data: 09/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos  

 

TEMÁTICA: FORMAS GEOMÉTRICAS  

 

Estratégia de aprendizagem:  

Essa semana aprenderemos sobre as formas geométricas (quadrado, triângulo, 
círculo e retângulo). E para começarmos, vamos ler “A história do quadradinho”, 
autora: Alexandra Prasinos Bernal. Esse livro, conta a história de uma família de 
quadrados que vivia em uma cidade de quadrados. Nas férias, resolveram viajar para 
uma cidade onde havia um parque e muitas famílias diferentes também estavam no 
parque. Vamos conhecer quem são essas famílias? 
Após a leitura do livro, ajude a criança desenhar e pintar as famílias ilustradas no livro: 
a família do quadrado, do triângulo, do círculo e do retângulo. Para realizar essa 
atividade, você pode usar para colorir: giz de cera, lápis de cor ou tinta guache. Se 
preferir, para fazer as famílias das formas geométricas, você também pode utilizar: 
massinha de modelar.  

 

Observação: Enviaremos no grupo dos pais o arquivo do livro em PDF, você pode 

imprimir, ler pelo celular ou computador, como preferir.  

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de fotos, vídeo ou relatado como 

foi o momento da atividade. 


