
 

 

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: 28/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

 

Desenvolvimento da Atividade: 

Antes de iniciar a atividade, o responsável deverá colocar areia em uma caixa de papelão ou em 

uma bacia. Em seguida convidar a criança para brincar com a areia, alisando, pressionando, 

cavando e escondendo brinquedos. No decorrer da brincadeira faça vários movimentos na areia, 

mostrando diversas possibilidades para brincar. É importante observar os movimentos que a 

criança faça e como ela se expressa ao ter contato a areia. 

Observação: Caso não tenha areia em casa, pode substituir por massinha de modelar, água ou o 

que tiver disponível em casa para desenvolver a atividade. 

 

 
 

 

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: 28/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IC e Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMÁTICA:FORMAS GEOMÉTRICAS 

Barquinho de formas geométricas 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Para essa atividade vamos precisar de papeis coloridos e brancos, cola e tesoura, se não tiver as 

folhas coloridas podem pintar com tinta, lápis ou giz de cera. Depois fazer um círculo grande, um 

quadrado médio e um triangulo pequeno, ao terminar pedir para a criança nomear as formas 

geométricas. Em seguida dobrar o círculo ao meio e colar no centro de uma folha branca, depois 

colar o e quadrado no meio, e na ponta colar o triangulo e está pronto o barquinho de formas 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


