
 

 

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: 27/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

 

Desenvolvimento da Atividade: 

Organize um espaço na casa onde o adulto irá disponibilizar uma caixa ou outro recipiente com 

diversos materiais não estruturados (reciclados) de diferentes tamanhos, formas, cores e texturas. 

Pode ser: rolo de papel higiênico, cone de papel toalha, cone de papel alumínio, colher de 

plástico, colher de pau, panela pequena, potes de plásticos, pote de requeijão, pode de margarina, 

tecido de lã, esponja vegetal etc. Em seguida, o responsável deverá convidar a criança para 

brincar, deixando-a manipular e explorar os objetos com as mãos (Explorar o tatil), estimulando 

sua curiosidade e criatividade. Lembrando que durante a brincadeira a criança deverá estar sobre 

a supervisão do adulto. 

 
 
 

 

 

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 32 

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

Data: 27/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IC e Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: Formas Geométricas 

 

Desenvolvimento da atividade: 

O responsável assistirá o vídeo formas geométricas, desenho infantil  junto com a criança para 

que apreciem esse momento tão importante para seu desenvolvimento, após assistirem o vídeo 

conversará com a criança sobre as formas geométricas que viram no vídeo e em seguida 

apresentará para a criança os objetos e móveis que tem em casa parecidos com as formas 

geométricas.  

 

Link: do vídeo. 

https://youtu.be/OcEf9a70BHo. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://youtu.be/OcEf9a70BHo

