
 

 

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: 15/09/2021 Turma: 
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

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

 

Temática: Conceitos matemáticos 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Materiais: - pares de meias (da criança, dos pais e se tiver de  mais algum morador  na casa) –
varal (opcional) -prendedores (opcionais) -cesto (opcional).  
Pareamento de meias - Para fazer esta atividade converse com a criança que alguns objetos são 
utilizados aos pares (sapatos, meias, luvas e brincos.). Estenda um varal em um local que fique 
ao alcance da criança e coloque no varal um pé de cada meia pendurada. Peça que a criança 
ache o outro pé e pendure-o formando o par. Caso prefira poderá também fazer a atividade 
espalhando um pé de cada meia na mesa e colocar as demais em um cestinho onde a criança irá 
retirar um por um achando seu par. Realizando essa atividade podemos trabalhar tanto a vida 
prática por ajudar o adulto nas tarefas diárias como podemos trabalhar vários conceitos como: 
Igual ou diferente, cores, tamanhos: coloque pares de meias dos distintos membros da família. O 
conceito de pertencimento: Quais pares são seus? Quais são meus? Entre outros... Quantidade: 
Quantos pares há aqui? Trabalhando assim a autonomia dela, sempre questionando e permitindo 
refletir sobre o que está realizando. 
 
Segue exemplos. 
 
 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós. 

 

                                 TEMÁTICA: ‘VIVA A PRIMAVERA!" (CARIMBANDO A NATUREZA) 

Desenvolvimento da atividade: 

"A primavera caracteriza-se por ter dias mais longos e noites mais curtas, é considerada como a 
estação mais importante do ano para preparar a terra e cultivá-la, conseguindo melhores 
resultados na colheita de árvores frutíferas, ornamentais e legumes. Isso porque é uma época do 
ano em que se aproxima a chuva”. 
Vamos carimbar? 
Para isso será preciso separar alguns materiais recicláveis como: garrafas PET, rolos de papel 
higiênico ou de papel toalha, rolhas de cortiça, tampinhas de garrafa e outras, tinta de diversas 
cores, papel craft, sulfite ou o que tiver em casa. 
Utilizando os objetos reciclados que separou, o responsável e a criança brincam de carimbar a 
natureza molhando os objetos na tinta e depositando no papel escolhido, criando assim o 
desenho de árvores, flores, animais, insetos ou o que a imaginação permitir. 
 
Segue exemplos. 
 
 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


