
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 25 

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

 
Data: 10/09/2021 

 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA:  OS CINCO SENTIDOS – OLFATO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Para finalizar a semana, iniciaremos com a história “Olfato”, sente com a criança em um lugar 

tranquilo e aconchegante para o momento da história. Em seguida, leve a criança para o quintal, 

praça ou parque e incentive a sentir o cheiro das plantas, flores, enfim, o que estiver ao redor. 

Caso não seja possível, separe algumas frutas e/ou alimentos ou objetos e incentive a sentir o 

cheiro descobrindo os diferentes odores ao seu redor.    

Segue o link para acessar a história: 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=RMHtQBQg6iA  

              

                                                                                                                                                                                                                                

 

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=RMHtQBQg6iA


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 25 

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

 
Data: 10/09/2020 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA PÁTRIA 

 

Estratégia da atividade: 
Para concluir a semana de atividades com o tema Pátria, nossa sugestão de atividade para 
hoje é a confecção de um cavalinho. Iremos precisar de algumas folhas de papel, se preferir 
poderá utilizar papelão ou qualquer papel que estiver disponível em casa, um cabo de 
vassoura e tintas para a decoração.  
Convide a criança a participar da confecção do cavalinho, pintando e manipulando os 
materiais. Após a confecção do cavalinho, convide a criança para brincar e se divertir com o 
cavalinho. 
 
 

 
 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


