
 

 

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: 10/09/2021  

Turma:  

Berçário IIA /  

Berçário IIB  

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos  

  

TEMÁTICA: CONCEITOS MATEMÁTICOS  
  

Estratégia da atividade:   

Frente e atrás  

Vamos brincar de Serra, serra, serrador! Essa brincadeira é antiga e provavelmente todos nós já 

tivemos a oportunidade de brincar quando criança e hoje é a vez do seu filho(a). Essa brincadeira 

contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e ampliação dos conceitos 

matemáticos. Vamos começar? Sente-se de pernas abertas no chão e sente seu filho (a) no meio 

de suas pernas, de frente para você. Dê as mãos para ela (e) e faça movimentos de balanceio 

para frente e para trás.   

Aproveite para citar os conceitos de frente e atrás utilizando corpo da criança. Em seguida repita 

os procedimentos cantando a parlenda “Serra, serra, serrador”.  

  

  

  

  

Observação: Não 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 25  

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 

Kelly e Luiza, Rosely, Ana Clayde, Cássia, Kenia, 

Luane, Noeli, Rosangela e Vanessa Aline.  

  

Data: 10/09/2021  

Turma:  

Berçário IIC e 

Berçário IID  

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos  

  

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA 

FRIDA KAHLO  

  

Estratégia de aprendizagem:   

Hoje iremos conhecer a história de Frida Kahla a flor no cabelo é a sobrancelha grossa são 

características que remete a Frida Kahla a conhecer por ser uma mulher forte a frente do tempo, 

a pintora mexicana tornou-se um símbolo de persistência. Iniciaremos a atividade de hoje 

assistindo ao vídeo “ERA UMA VEZ...Frida Kahlo” junto com a á família. Em seguida vamos fazer 

a releitura desse retrato? Em uma folha de sulfite ou papelão desenhe um rosto, não esqueça de 

colocar os olhos e a boca e incentive a criança a colorir o desenho, você pode participar desse 

momento.   

Em seguida, junto com a criança recolha algumas flores para fazer colagem no seu desenho e 

deixe ele bem colorido, caso não tenham flores em casa, vocês podem recortar de revistas ou 

até mesmo desenhar, pintar e recortar para colar logo depois. Hoje você é o artista, então use 

sua imaginação e mãos à obra.  

  

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oaUg5nGvUig  

 
 

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

momento da atividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=oaUg5nGvUig
https://www.youtube.com/watch?v=oaUg5nGvUig

