
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 29 

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

Data: 04/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIA e Berçário IIB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA 
 

 

Desenvolvimento da atividade: História - Estamos em uma semana muito especial, semana que 
antecede o dia 12 de outubro data da comemoração ao dia da criança! E vamos contar uma 
história diferente! 
Leia atentamente a história disponibilizada no grupo da sala, conte a história para a criança 
mostrando as imagens e nomeando os personagens, estimule a criança a se expressar e em 
seguida, em um ambiente agradável de maneira bem divertida reúna a família e façam a 
dramatização da história. São cinco personagens, a mãe, Joãozinho, Luizinho, Zezinho e o lobo, 
uma pessoa pode fazer mais de um personagem mudando o tom de voz, pergunte para a criança 
qual personagem ela quer representar. Use a cor de uma camiseta ou avental para cada 
personagem. Boa diversão! 
 

 
 

 

 

 

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 29 

Professores: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly, Rosely, Ana Clayde, Cássia, Kenia, Luane, 
Noeli, Rosangela e Vanessa Aline  

Data: 04/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIC e Berçário IID 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA  

 

Desenvolvimento da atividade: As brincadeiras e os jogos criam um ambiente especial para a 
aprendizagem porque geram interesse e prazer, favorecem a concentração, a atenção, a 
afetividade, o engajamento, a imaginação e as habilidades psicomotoras. 
Essa semana vamos nos divertir, brincar e aprender. Juntamente com a família, faça a leitura do 
livro “Brincar de quê?” (O livro em PDF será enviado com a atividade no grupo dos pais). Em 
seguida, escolha a brincadeira que você mais gostou do livro e vamos brincar? 

 

 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando  
   como foi o momento da atividade. 

 


