
 

 

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: 09/09/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: CONCEITOS MATEMÁTICOS  

 

Estratégia de aprendizagem:  

Grande e Pequeno/ Maior e Menor 

Essa atividade educativa desenvolve os conceitos matemáticos de grandezas e medidas. Além 

de trabalhar especificamente os conceitos de “Grande e Pequeno”, ela também ajuda 

desenvolver nas crianças habilidades como percepção visual, fazer comparações, observações 

e expressão oral. 

Para realizar a atividade de hoje convide a criança para assistir o clip musical “Tão grande” - 

Xuxa. Após converse com ela, usando os termos “Grande, pequeno, maior ou menor”. Faça 

comparação do tamanho dos membros da família com o tamanho da criança. Questione sobre 

os animais que aparecem na música (Ele é grande ou é pequeno? É maior ou menor?). Também 

compare o tamanho da criança com alguns objetos, por exemplo: mostre a caneta e compare 

com o tamanho da criança, vocês podem exemplificar com brinquedos e pelúcias. Para finalizar 

a atividade utilize barbante ou lã para medir o tamanho de seu filho(a) e até mesmo dos membros 

da família.  

Observação: Se preferirem, podem estar fazendo a marcação do tamanho da criança em 

alguma parede da casa ou até mesmo no batente da porta, para assim acompanharem e terem 

registrado o desenvolvimento da criança. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1D2qyUxobI  

 

 

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=O1D2qyUxobI


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 25 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, Kelly 

e Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, Luane, Noeli, 

Rosangela Moreira e Vanessa Aline  

 

Data: 09/09/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA  

DI CAVALCANTI 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje é dia de conhecer o artista plástico Di Cavalcanti. Um pintor brasileiro que, apesar da 

influência cubista e surrealista, foi um dos mais típicos pintores brasileiros. Pela representação 

dos temas populares, como o carnaval, o samba, as favelas e os operários.  

Agora vamos reproduzir alguma de suas obras por meio de fotografia ou desenho?  
Primeiramente, apresente para a criança a imagem da pintura “Mulher com o gato”, pergunte o 
que ela vê, como é a mulher, qual animal ela segura, incentivando a criança a observar a obra e 
expressar oralmente o que vê. Agora que tal convidar a criança para reproduzir uma releitura do 
quadro?  
Solicite que a criança faça uma pose com seu animal de estimação, bichinho de pelúcia preferido, 
ou um brinquedo que você goste e o adulto responsável irá fotografar esse momento. Você pode 
reproduzir a pose da foto ou pode inventar outra, use a sua imaginação!  Outra forma de 
reproduzir o quadro: Você pode desenhar a pintura, e colorir com guache, giz de cera ou lápis 
de cor. Se você tiver um animal de estimação, coloque no desenho. 
 

 

 

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

momento da atividade. 

 


