
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 32 

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

Data: 26/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIA e Berçário IIB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

 

TEMÁTICA:CONTOS E FÁBULAS 

 

Desenvolvimento da atividade:  

As Fábulas tratam-se de relatos curtos, cujos personagens principais podem ser animais ou 

objetos inanimados. A intenção da fábula é ensinar, educar e aprender, por isso todas encerra 

com: moral da história. Apresente para a criança a fábula "O Leão e o Rato" acessando o link 

abaixo ou apresentando o livro em PDF disponível no grupo da sala. Após dialoguem sobre fatos 

ocorridos e a moral da história (Que animais têm na história? Qual animal era grande? Qual 

animal bem pequeno? Como eles se tornaram amigos? Etc.). Converse com a criança sobre a 

importância da amizade. Em seguida utilizando folhas de sulfite e tinta represente os 

personagens da história carimbando as mãozinhas da criança, segue modelos.  

Segue link: https://youtu.be/_2aICHMUqkQ 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

https://youtu.be/_2aICHMUqkQ


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 32 

Professores: ANA CAETANO, ANA PAULA, ELISABETE, 

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

Data: 26/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIC e Berçário IID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: OS TRÊS PORQUINHOS; 
ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM. 

 
Desenvolvimento da atividade: Coloque para criança a música “Enquanto seu lobo não vem” 
(da Xuxa) seguindo a música peça que imite o lobo, exemplo: 

Pais/Responsáveis: 

Vamos brincar no bosque,  
Enquanto seu lobo não vem! 
Vamos brincar no bosque, 

Enquanto seu lobo não vem! 
Seu lobo está? 

A criança responde enquanto finge colocar as calças. 
Estou colocando a calça! 

E assim por diante, até o final da música. 
Segue link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge3T3ziW5Ks&t=13s 

 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge3T3ziW5Ks&t=13s

