
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 32 

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

Data: 26/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

 

Desenvolvimento da Atividade: 

Antes de iniciar o piquenique o responsável deverá separar um tecido (lençol) e um recipiente 

como (cesta, caixa ou bandeja) e colocar dentro os alimentos para o piquenique (suco, bolacha, 

biscoito, frutas, bolos ou o que tiver em casa). Depois convidar a criança para irem até o quintal 

ou em um espaço da casa, sentar-se com a criança ao seu lado e coloque no chão o lençol e o 

recipiente com os alimentos. Inicie o piquenique com a criança assistindo ao vídeo – O 

piquenique da Monique e logo após, ofereça os alimentos para que a criança possa manipular e 

degustar. E enquanto o adulto degusta os alimentos junto com a criança, poderá interagir com ela, 

nomeando cada alimento e explicando a importância de cada um para a nossa saúde. 

Segue link: https://youtu.be/RgOa-Ne3pjU 
 
 

 
 

 

 

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

 

 

https://youtu.be/RgOa-Ne3pjU


 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 32 

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

Data: 26/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IC e Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Em um espaço externo, desenhe com giz as formas geométricas no chão quadrado, triângulo, 

círculo e outras como estrelas, cone.  Depois nomeie as formas para a criança e de alguns 

comandos como: Qual é o círculo?  E a criança vai ate a forma geométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


