
 

 

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: 13/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos              

 

TEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL 

 

Estratégia de aprendizagem:  

De origem Romana, a amarelinha surgiu de uma adaptação do treinamento dos soldados, 

mas, quem trouxe a brincadeira para o Brasil foram os Portugueses e rapidamente se tornou 

popular pelo fato de poder ser jogada em praticamente qualquer lugar com um pouco de 

espaço livre.  

O adulto deverá desenhar no chão o jogo da amarelinha e após brincar junto com a criança. 

A brincadeira consiste em jogar uma pedrinha, ou outro objeto, em uma das casas 

numeradas e em seguida, percorrer, pulando com uma perna só, todo o caminho traçado 

sem pisar na casa marcada, e recolher a pedrinha na volta. Durante a brincadeira o adulto 

poderá mencionar que alguns jogos e brincadeiras são originários de outros países. 

 

 

Observação: Não 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 21 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 

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

Luane, Vanessa Aline e Rosangela Moreira 

 

Data: 13/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: FORMAS GEOMÉTRICAS 

                                   

Estratégia de aprendizagem:  

Desenho com as formas geométricas 

Converse com a criança sobre as formas geométricas (círculo, quadrado, triângulo e 

retângulo), relembrando que elas estão presentes nos objetos do cotidiano. Com as formas 

geométricas, você consegue fazer vários desenhos, como: flor, casa, carro, animais e etc. 

Em seguida, convide a criança para juntos fazer desenhos com as formas geométricas. 

Materiais: lápis de cor, giz de cera, folha de sulfite, folha de caderno, cartolina, papelão ou o 

que tiver disponível em casa. 

Divirtam-se e compartilhem conosco sua obra de arte! 

 

 

 

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

ou relatando como foi o momento da atividade. 

 


