
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 25 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 
Data: 08/09/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: CONCEITOS MATEMÁTICOS  

 

Estratégia da atividade:  

Cheio e vazio 

Nesta atividade a criança desenvolverá os conceitos matemáticos identificando se algo está 

cheio ou vazio. O responsável escolherá um lugar confortável para junto com seu filho (a) para 

assistir ao vídeo “Cheio e vazio". Dialogue com a criança sobre este conceito, mostrando 

exemplos que podem ter aí em sua casa (potes com mantimentos, garrafas, copos etc.), levante 

algumas questões, “Quais estão cheios?”, “Quais estão vazios?".  Após, é hora de deixar a 

criança ter a experiência por meio do brincar, brinque com ela de encher potes ou garrafas, 

podendo ser com: água, papel picado, bolinhas de papel, areia, folhas, brinquedos, objetos etc.  

Depois peça para esvaziá-los. Também podem brincar de encher bexigas e depois esvaziar.  

Observação: Caso optar por brincar com bexigas, a criança tem que estar sempre sob 

supervisão de um adulto. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lpBXxlkHgxM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=lpBXxlkHgxM
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Nome do aluno:  Semana 25 
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Data: 08/09/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA  

ROMERO BRITTO 

Estratégia da atividade: 

Essa semana iremos conhecer, apreciar e representa as obras de famosos: Romero Britto, Di 

Cavalcante e Frida Kahla.  Hoje iniciamos conhecendo as obras de Romero Britto que é um pintor 

e escultor brasileiro, ficou famoso por sua arte de estilo alegria, colorido, que é representado por 

cores fortes e vibrantes marcada por linhas pretas que contornam seus desenhos. Romero Britto 

gosta muito de pintar flores frutas e animais.  

Primeiro, vamos conhecer algumas obras, converse com a crianças apresentado as obras de arte 

que mais gostou. Agora, chegou o momento de soltar a imaginação e fazer uma releitura dessa 

linda obra de Romero Britto, usando materiais que tiver disponível em casa: retalhos de tecido, 

pedaço papel colorido, CD usado, glitter, botões, tapinhas plásticas variadas, grãos diversos (feijão, 

arroz, macarrão), tinta guache entre outros materiais.  

Compartilhe conosco como ficou a releitura dessa linda obra de arte, usando sua criatividade e 

imaginação.  

 

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

momento da atividade. 


