
 

 

ESCOLA MUNICIPAL VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 26 

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

Data: 13/09/2021 Turma: 
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

TEMÁTICA: CONCEITOS MATEMÁTICOS 

 

Desenvolvimento da atividade: 
Em cima e embaixo. A atividade de hoje contribui para o desenvolvimento da memorização, da 
coordenação motora, estimula a observação, a concentração e a percepção visual. Convide a 
criança para uma brincadeira, se possível em família, ao som da musica no link abaixo façam 
movimentos com os braços sugeridos pela música (pra cima, pra baixo, para um lado/ para o 
outro), em seguida organize propositalmente alguns objetos do cotidiano da criança: em cima e 
embaixo da mesa. E de maneira divertida peça para a criança identificar os objetos que estão 
embaixo da mesa.  
 
Segue o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wYUeSGQZDk4 
 
 

 
 
 
 
 

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=wYUeSGQZDk4


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 26 

Professoras:Ana Caetano, Ana Paula, Elisabete, Kelly, 
LUIZA, Rosely/Ana Clayde, Cassia, Kenia, Luane, Noeli, 
Rosangela Moreira,  Vanessa Aline. 

Data: 13/09/2021 Turma: 
Berçário IIC e 
BerçárioIID 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: “VIVA A PRIMAVERA!"(PEQUENO BOTÂNICO) 
 

Desenvolvimento da atividade: 
 
“O renascimento das flores, belas como nunca, lembra ao coração a beleza de estar vivo e a 
certeza de que tudo pode ser superado”. 
Vamos dar um passeio, mas com muita segurança, não se esqueçam da máscara, pois devemos 
continuar a seguir todos os protocolos de segurança! 
O responsável acompanhará a criança e pedirá para que ela observe as plantas e árvores 
durante o passeio e que colete uma variedade de folhas verdes ou secas que caíram das árvores 
(levem uma sacolinha). 
O responsável também poderá conversar com a criança a respeito da chegada da primavera que 
será no dia 22/09, explicando que nela tudo fica mais colorido, pois as árvores florescem assim 
como algumas plantas. 
Permitirá que a criança toque nas árvores e sinta a sua textura (áspero, liso, macio), e que sinta 
também o cheiro das flores, falará a respeito do tamanho das árvores uma em comparação a 
outra. Ao chegarem a casa coloque sobre uma superfície o que coletaram e explique à criança as 
diferentes formas, cores, tamanhos e texturas das folhas. 
Agora vamos fazer arte! Com uma folha de sulfite, papel craft, cola e giz de cera (ou o que 
tiverem disponível), poderão criar lindos animais com as folhas (ou o que a imaginação permitir). 
Abaixo deixamos alguns exemplos.  
 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


