
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 26 

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

Data: 15/09/2021 Turma: 
Berçário IA e 
Berçário IB  

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, Gestos e Movimentos 

 

TEMÁTICA: ÉTICA E CIDADANIA 
 

Desenvolvimento da atividade: 
“A primeira referência de vida em sociedade e construído no seio familiar e nas relações 
afetivas que a criança estabelece”. 
 
O responsável deverá organizar um espaço confortável na casa colocar tapetes e almofadas. 
Disponibilize também um espelho, fotos da criança e de outras pessoas da família, espalhando-as 
sobre o tapete. Em seguida, convide a criança para olhar no espelho e falar o que ela está vendo: 
o rosto e as partes do corpo (membros), para que consiga observar a si mesmo e as outras 
pessoas que estejam próximo a ela. Depois, deixar a criança a manusear as fotos e observe a 
reação dela. 
Segue abaixo exemplo da atividade. 
 

 

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 26 

Professoras: Adriana Serpa ,  Elisete , Viviane , Juliana 
Fortunato , Irani , Vanuza / Cristiane Narcizo ,Jahine , 
Roberta ,Delzi ,Valcicleide  , Valdinei   

Data: 15/09/2021 Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: O Eu , o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: PRIMAVERA 

Desenvolvimento da atividade: 
Em um lugar onde  possam manusear massa de modelar (pode usar massinha caseira) , junto 
com a criança modele flores no formato e modelo que quiser, estimule  a criança   a mexer na 
massinha e desenvolver a criatividade, faça  varias flores de cores diferentes. 
 
Vamos à receita da massinha caseira 
Material: 
4 xícaras de farinha de trigo 
1 xícara de sal 
1 e ½ xícara de água 
1 colher de chá de óleo 
 
Modo de Fazer: 
Numa tigela grande, misturar todos os ingredientes e amassar bem até ficar boa para modelar. 
Guardar em saco plástico ou vidro bem tampado. Essa massinha é muito usada em animações 
de festa infantil que os animadores fazem a massinha na hora com as crianças e elas adoram. 
Para dar cor a massinha, compre corante para alimento e pingue algumas gotas. 
Um detalhe, todos os ingredientes são comestíveis, então se a criança levar a massinha até a 
boca, não tem problema.  
 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


