
 

 

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: 29/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IA e Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

 

Desenvolvimento da Atividade: 

O responsável deverá preencher luvas de látex com materiais de diferentes texturas, como arroz, 

feijão, água ou que tiver disponível em casa. Depois é só interagir com a criança, deixando-a 

manipular e explorar as luvas. No decorrer da brincadeira observe como ela se expressa e se 

demonstra interesse em manusear as luvas.  

Observação: Caso não tenha luva de látex pode improvisar com sacos plásticos ou com sacolas 

de supermercado. É importante que tanto as luvas, quanto os sacos e sacolas estejam amarrados 

(dar nó). 

 

 
 

 

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: 29/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IC e Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

 

TEMÁTICA: FORMAS GEOMÉTRICAS 
 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atividade: Separação de formas 

Para a realização dessa atividade, o responsável irá desenharem uma folha de sulfite ou outro 

papel que tenha em casa as seguintes formas geométricas no tamanho grande (Círculo, 

Triângulo e o Quadrado) e depois desenhar e recortar várias forminhas pequenas, conforme 

exemplo da imagem abaixo. 

Agora o responsável colocará os desenhos das formas geométricas grandes e pequenos na 

mesa, no chão ou em lugar que achar melhor para desenvolver essa atividade. Peça para a 

criança pegar as formas pequenas e colocar no local certo de cada forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


