
 

 

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: 17/09/2021 Turma: 
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

TEMÁTICA: CONCEITOS MATEMÁTICOS 

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

Atividade: arremesso com os pés 
Material: toalha ou tapete, brinquedos ou objetos de diversos tamanhos, cesto (opcional). 
Primeiramente, estenda a toalha ou tapete no chão para a criança deitar. O cesto (opcional) será 
colocado próximo à cabeça da criança e os brinquedos deverão estar dispostos enfileirados 
próximos aos pés. Com os pés, e sem o auxílio das mãos, a criança deverá pegar os brinquedos, 
um por vez, e colocá-los dentro do cesto. Pode ser feito uma pequena competição em família. 
Essa brincadeira tem como objetivo estimular a coordenação motora, equilíbrio e agilidade da 
criança, bem como a contagem dos objetos. Agora é só se divertir! 
 
 

 

 

 

 

Observação: Não se 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 26 

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

Data:17/09/2021 Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: “VIVA A PRIMAVERA!" (CONTA PRA MIM!) 

 

Desenvolvimento da atividade: 
 
"Contar histórias para crianças também contribui para o desenvolvimento da linguagem — 
uma vez que amplia o universo de significados da criança — e do hábito da leitura, de vital 
importância na educação infantil. com isso, ajuda no desenvolvimento da criatividade e 
raciocínio lógico da criança". 
O responsável convida a criança para um lugar calmo e lerá para ela a história “A Primavera da 
Lagarta” de Ruth Rocha, disponibilizado em PDF. Em seguida realizará com a criança uma 
retomada dos acontecimentos: 
Do que fala a história? Quais animais ou insetos participaram dela e qual é a cor de cada um? 
Qual é a cor das flores que apareceram na história? 
E no final o responsável deverá perguntar para a criança: no que se transformou a lagarta?  
 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


