
 

 

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: 14/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DIA DAS CRIANÇAS 

Desenvolvimento da Atividade: 

Hoje a atividade será bem divertida, coloque a música do chapeuzinho vermelho de acordo com o 
link abaixo e convide a criança para dançarem juntas. Enquanto estão dançando cante a música 
para a criança e estimule nos movimentos corporais, fazendo com que esse momento seja 
divertido e descontraído. Quando terminarem de dançar convide a criança para que juntas 
possam preparar uma comida (uma receita de livre escolha) que ela goste bastante. Depois de 
pronta ofereça para a criança degustar o que vocês prepararam e compartilhe conosco a sua 
receita. 
Segue link: https://www.youtube.com/watch?v=KIKC-YvKAxQ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

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=KIKC-YvKAxQ


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 30 

Professores: Adriana Serpa, Elisete, Viviane, Irani, 
Juliana Fortunato, Vanuza, Cristiane Narcizo, Jahine, 
Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdineia  
 

Data: 14/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IC e Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

TEMÁTICA: SEMANA DA CRIANÇA 

Desenvolvimento da atividade: Equilíbrio com a corda 

 

A corda pode ser utilizada em muitas atividades e brincadeiras. Com ela é possível trabalhar 
coordenação motora corporal e lateralidade como também equilíbrio.  A idéia é traçar um caminho 
no chão com a corda que deve ter mais ou menos de 3 a 5 metros e um adulto sugerir que as 
crianças caminhem por cima dela. Elas podem abrir os braços para ter estabilidade e assim 
assimilar a uma corda bamba. 
MATERIAL: Procurar um lugar bem arejado reunir algumas crianças e com a ajuda de uma corda 
de mais ou menos 3 a 5 metros esticada no chão (material somente uma corda) 
 

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

   como foi o momento da atividade. 

 


