
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 30 

Professores: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

Data: 14/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIA e Berçário IIB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMÁTICA: Semana da criança 

 

Desenvolvimento da atividade: Para fechar com chave de ouro a semana da criança, realize um 

baile a fantasia em casa, com muita música e alegria. Prepare juntamente com a criança a 

fantasia e os adereços que ela vai usar. Convide todos da família para participar, dançar e cantar, 

um momento de pura diversão. 

 
 

 

 

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 30 

Professores: ANA CAETANO, ANA PAULA, 

ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY/ANA CLAYDE, 
CASSIA, KENIA, LUANE, NOELI, ROSANGELA 
MOREIRA, VANESSA ALINE. 

Data: 14/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIC e Berçário IID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

TEMÁTICA: SEMANA DIA DAS CRIANÇAS              

Desenvolvimento da atividade: 
 
Antes de iniciar converse com a criança e explique como será a brincadeira: o responsável será 
o mestre e dará ordens, sempre iniciando com a frase "Seu mestre mandou".   
A criança deverá fazer o que o mestre pediu. Podemos iniciar com movimentos corporais como: 
coloque as mãos para cima, levante o pé, ande para o lado, ande para frente e etc.  
Podemos também diversificar a brincadeira e pedir para criança pegar algum objeto de 
determinada a cor ou algum brinquedo que ele goste muito, criando oportunidades para que ela 
supere os desafios de maneira progressiva.  
Depois troca de lugar com a criança permitindo que ela seja o mestre e que lhe dê desafios, com 
isso a criança estará desenvolvendo a sua oralidade, imaginação e criatividade.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


