
 

 

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: 16/09/2021 Turma: 
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: CONCEITOS MATEMÁTICOS 
 
Desenvolvimento da atividade:  
 
Momento da história: O ambiente e as experiências que a criança vive em seu dia a dia tem 
grande influência no seu desenvolvimento e o hábito da leitura em família ajuda no desempenho 
escolar, contribuindo para a aprendizagem ao longo da vida. 
O responsável deverá escolher um espaço agradável da casa e contar para a criança a história 
“Um elefante se balança,” após mostre as imagens e peça para ela recontar a história. Em 
seguida pergunte: Qual o nome dos animais que aparecem na história? Quantas patas tem o 
elefante? Quem é mais pesado, a formiga ou o elefante?  
Observação: Segue o livro em PDF. Se preferir acesse o link abaixo.  
 
 https://m.youtube.com/watch?v=98NAT5UQGbE   

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=98NAT5UQGbE


 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 26 

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

Data: 16/09/2021 Turma:BIIC e 
BIID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: "VIVA A PRIMAVERA!" (JOANA, JOANINHA). 

 

Desenvolvimento da atividade:  
"Os insetos são um ótimo projeto de criação de primavera para as crianças fazerem”. 
Sendo assim, hoje confeccionaremos uma joaninha precisaremos de: papel vermelho e preto (e 
apenas um pouco de branco), tesoura, cola, caneta ou canetinha na cor preta. 
Corte um círculo de papel vermelho e tiras na mesma cor, pegue as tiras e vá colando no círculo 
como na imagem abaixo, até que o círculo se cubra. 
Corte os pontos no papel preto (como na imagem) e poderá utilizar um molde. corte também meio 
círculo para a cabeça e as duas antenas. Corte os olhos em papel branco e pinte o meio com a 
caneta ou canetinha preta. 
Feito isso, cole os olhos e as antenas na cabeça e a cabeça ao corpo da joaninha. Se preferir 
poderá fazer o outro modelo de joaninha utilizando rolos de papel higiênico ou de papel toalha. 
deixamos as imagens disponíveis. 

   

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

como foi o momento da atividade. 

 


