
 

 

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: 27/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIA e Berçário IIB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

 

TEMÁTICA:CONTOS E FÁBULAS 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Fábulas são historinhas curtas que sempre nos transmitem um ensinamento. Em um lugar 

aconchegante de sua casa convide a criança para juntos assistirem a fábula "A Cigarra e a 

Formiga" acessando o link abaixo ou apresente o livro em PDF disponível no grupo. Após 

dialoguem sobre fatos ocorridos e a moral da história (Que animais têm na história? Qual animal 

trabalhava? Qual animal só cantava? O que aconteceu quando o inverno chegou? Etc.). Fale um 

pouco sobre a importância do trabalho e sobre as profissões. Para complementar a atividade 

realize a encenação da fábula, podendo fazer teatrinho com fantoches no palito (desenhar ou 

imprimir os personagens e colar no palito de churrasco sem a ponta) ou até mesmo encene você 

e a criança, onde cada um será um personagem, enquanto um canta o outro trabalha. 

https://youtu.be/rlUwU5ZSVfQ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  

https://youtu.be/rlUwU5ZSVfQ


 

 

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: 27/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIC e Berçário IID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

 

TEMÁTICA: OS TRÊS PORQUINHOS; 
LISTA DE PERSONAGEM. 

 
Desenvolvimento da atividade: Faça uma lista com cada personagem da história dos três 

porquinhos e o lobo mau, depois de conversar sobre cada personagem pergunte para criança, 
qual é o seu personagem favorito?  Em seguida, peça que faça um desenho do personagem 
escolhido! 

 

 

 

 

 

 

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

 


