
 

 

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: 07/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA 
 

Desenvolvimento da atividade: Colocar objetos dentro de potes plásticos opacos fáceis de 
abrir, espalhar pela casa e pedir para o bebê ir até os potes, abrir e pegar os objetos, que podem 
ser brinquedos que não dêem para engolir ou até mesmo pedaços de frutas.  
A ideia é espalhar os ‘baús do tesouro’ em diferentes alturas – em cima do sofá, no chão, na 
cadeira – para os bebês terem o desafio de pegarem no alto e embaixo. Compartilhe conosco 

 
 
 

 
 

 

 

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: 07/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IC e Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS 

 

Desenvolvimento da atividade:  
1,2,3....  E já! Crianças adoram correr, então brincar de corrida é sempre uma ótima pedida. Para 
essa brincadeira o responsável deverá escolher um espaço livre e tranquilo, separe brinquedos 
pequenos e quatro caixas, baldes, sacolas, caso tenha alguém para brincar junto com a criança. 
Coloque os brinquedos e objetos numa das caixas, a outra ficara vazia. Disponibilize as caixas 
cada uma em um ponto do espaço escolhido. O Objetivo é correr pegar (caso tenha dificuldade, 
ande ou engatinhe) os brinquedos de uma das caixas e colocar na caixa que iniciou vazia. 
Explique e demostre a brincadeira, feito isso, pronto, Já podem começar a brincadeira.  
 

 

 

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

 


