
 

 

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: 08/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA 
 

Desenvolvimento da atividade: A mamãe ou o responsável irá arrumar uma corda ou algo 
parecido, ou até mesmo uma corda imaginária, em um espaço da casa. Em seguida irá colocar a 
música com o link disponível logo abaixo e seguir os comandos pedidos na mesma. Agora vamos 
brincar de pular corda, se não for possível para a criança pular a corda e atender ao comando da 
música, pegue-a no colo e repita quantas vezes a criança pedir. Bom divertimento e não se 
esqueçam de compartilhar conosco esta experiência divertida! 
Segue link: https://www.youtube.com/watch?v=ZCnlVamxDlo 
 
 
 

 
 

 

 

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=ZCnlVamxDlo


 

 

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: 08/10/2021 
 

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 e tranquilo de preferência uma mesa ou 
superfície lisa e plana, o adulto irá precisar de apenas de fita crepe para colar em uma mesa ou 
outra superfície escolhida e fazer um emaranhando como se fosse uma teia, a dica é criar um 
desafio, para isso deixe as pontas bem coladas na superfície. Feito a colagem de todas as tiras, 
explique e demonstre a brincadeira. A criança deverá puxar a fita crepe, uma por vez, sem 
desfazer a teia puxando tudo de uma vez. É simples, divertida e desafiadora para as crianças 

 

 

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

 


