
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 29 

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

Data: 04/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA 

 
Desenvolvimento da atividade: O responsável irá preparar um ambiente confortável e 
aconchegante para desenvolver a atividade. 
Disponha no espaço alguns brinquedos que não seja muito do conhecimento da criança e inclua 
o seu brinquedo favorito e observe se ela o reconhecerá. Deixe a criança brincar livremente. Tire 
uma foto ou grave um vídeo se possível da criança brincando com seu brinquedo preferido para 
que possamos compartilhar no grupo e todos os amigos saberem do que mais gostam de brincar. 
 
 

 
 

 

 

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 29 

Professores: Adriana Serpa, Elisete e Viviane, Irani, 
Juliana Fortunato, Vanuza, Cristiane Narcizo, Jahine, 
Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdineia. 

Data: 04/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IC e Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS 

 

Desenvolvimento da atividade:  
Brincar em família é extremamente importante, além de estimular e desenvolver habilidades em 
sua criança, como a coordenação motora, criatividade, comunicação, velocidade e mais uma 
infinidade de habilidades, a brincadeira em família reforça o vínculo afetivo, deixando bem claro 
para a criança que os responsáveis estão sempre ali para viver momentos especiais.  Assim, para 
auxiliar na retomada das brincadeiras, faça uma lista com as brincadeiras que a criança mais 
gosta, revisite essa lista sempre que puder, essa semana apresentaremos outras possibilidades 
de brincadeiras.  
Então a brincadeira de hoje é “Brincar com as mãos”. Procure um espaço confortável e se 
acomodem, junto da criança assista ao vídeo e acompanhe os comandos da música, ao final, 
fiquem à vontade para repetir e/ou acrescentar mais ideias.  
 
Segue link: https://www.youtube.com/watch?v=ovWT4zdNfoU 
 

 

 

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=ovWT4zdNfoU

