
 

 

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: 05/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA 
 

Desenvolvimento da atividade: A primeira coisa quando pensamos em piquenique, além da 
comida, é o ambiente onde vai ser realizado. Então vamos levar toda a ideia para o conforto de 
casa. Pode ser feito na sala, na sacada (caso tiver), no terraço, no quintal, onde você puder e 
onde a brincadeira possa ficar por um bom tempo. Com o espaço escolhido está na hora de 
convocar as crianças, vai ser o momento mais divertido para elas, a preparação! 
Transforme o simples fato de fazer um piquenique em algo divertido, estando em casa aproveite e 
deixe que eles auxiliem nos preparativos, importante é ocupar a todos, e evolver cada um para 
que ao final sintam mais alegria ainda em comer e passar um tempão nesse espaço. 
Além disso, mesmo realizando o passeio em casa, ainda pode acrescentar algumas brincadeiras 
típicas de piquenique, como pega-pega, esconde-esconde entre outras o importante é aproveitar 
o dia 
 
 

 
 

 

 

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: 05/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IC e Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS 

 

Desenvolvimento da atividade:  
O responsável deverá escolher um espaço livre, deverá também ter em mãos uma fita adesiva, 
giz de lousa, retalhos de tecido ou qualquer outro material que possa demarcar o chão 
(caminhos) de variadas formas: em zigue-zague, ondulado, curva, reta, mista e/ou como desejar. 
Feito a demarcação, chegou a hora da brincadeira! Explique e demonstre a brincadeira para a 
criança. O objetivo é caminhar sobre o caminho demarcado. Deixe a criança percorrer os 
caminhos quantas vezes desejar. Aproveite!  

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando  
   como foi o momento da atividade. 

 


