
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 30 

Professores: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata, 
Tereza, Francisca, Goreti, Mirian, Najara, Rosângela 
e Luci Ana. 

Data: 13/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: SEMANA DIA DAS CRIANÇAS 

Desenvolvimento da Atividade: 

Essa semana está voltada para o Dia das Crianças, então, vamos começar nossa atividade 
apresentando para a criança a história do chapeuzinho vermelho. 
Convide a criança para assistir ao vídeo – a história do chapeuzinho vermelho e enquanto 
assistem, o responsável deverá interagir com a criança, repetindo os nomes dos personagens, 
falando que o chapeuzinho vermelho é uma menina que usa um capuz vermelho, mora com a sua 
mãe, e que ela foi desobediente, não escutou a sua mãe e foi pelo caminho perigoso para casa 
da sua avó, o caminho da floresta. É importante que desde cedo a o adulto converse com a 
criança, explicando sobre a importância de respeitar e seguir os conselhos das pessoas que 
convivem diariamente com ela. 
Segue link: https://www.youtube.com/watch?v=QP2QG43VNXo 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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=QP2QG43VNXo
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IC e Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA 

Desenvolvimento da atividade: Carrinho com caixa de papelão. 

Antes de iniciar a atividade, converse com a criança, a respeito da caixa de papelão que irá 
brincar no momento, que são materiais descartáveis mas podemos reutilizar na construção de 
brinquedos e proporcionar brincadeiras, também na utilização de guardar seus próprios 
brinquedos.  
MATERIAL: Uma caixa grande ou média de papelão que caiba a criança dentro, pode enfeitar ou 
não.  
Sentar a criança dentro da caixa e arrasta- lá pelo espaço adequado na sua casa, realizando um 
passeio ao serem puxado por um adulto pedindo que ele (a) segure nas bordas da caixa para não 
cair, pode imitar o som de um carro e se a criança já anda pode deixa- lá ela explorar bem a 
caixa, deixando a vontade de entrar e sair sozinho. 

 

 

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

 


