
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 26 

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

 

 
Data: 13/09/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

 

TEMÁTICA: ÉTICA E CIDADANIA 
 

Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar a atividade o responsável poderá escolher um lugar aconchegante da casa e 
convidar a criança para assistirem ao vídeo – Mundo Bita “Amizade”. Enquanto assistem, o adulto 
deverá explicar para a criança que todos nós devemos ter amigos para compartilhar os nossos 
momentos diariamente, seja durante as brincadeiras ou em nossas boas atitudes, como: 
emprestar nossos brinquedos, repartir nosso lanchinho e sermos sempre gentis uns com os 
outros, porque gentileza gera gentileza. 
 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU 

 

 

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=Dr4gittIyaU


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 26 

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

 

Data:13/09/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 
TEMÁTICA: PRIMAVERA 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar a atividade com a criança, o responsável deverá escolher um lugar da casa que 
seja aconchegante e seguro e, em seguida, convidar a criança a sentar ao seu lado. No primeiro 
momento, o adulto mostrará para a criança as imagens do conto da Tia Sil, “A Primavera e a 
Festa das Flores” (link abaixo), para que a criança possa observar todas as ilustrações e as 
cores. Logo após, iniciará a história do conto através do vídeo, mostrando as imagens e falando 
os personagens que compõem a história. E quando finalizar a história, caso tenha um quintal na 
casa e com plantas, o responsável deverá levar a criança até esse espaço e relatar que as 
borboletas e pássaros gostam das plantas, que devemos cuidar muito bem do nosso jardim que 
temos em casa e que, na estação da primavera, as plantas e flores ficam mais coloridas. 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk 

A Primavera e a Festa das Flores Contos da Tia Sil 

 

 

 

 

 

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=HoWPDdi1GNk

