
 

 

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: 28/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIA e Berçário IIB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

 

 

TEMÁTICA:CONTOS E FÁBULAS 

 

Desenvolvimento da atividade: Na nossa atividade de hoje, vocês irão brincar retomando a 
história dos “Três Porquinhos”. Para brincar escolha um espaço adequado que possa correr e 
escolha um adulto ou a criança para ser o Lobo e o outro ficará escondido. A criança ou adulto irá 
falar como Lobo relembrando um trecho da história.  
-Vamos passear na floresta, enquanto o seu Lobo não vem! Está pronto seu Lobo? 
O Lobo responde: 
-Estou ocupado lavando o rosto. 
E outra vez repete: 
-Vamos passear na floresta, enquanto o seu Lobo não vem! Está pronto seu Lobo? 
-Estou escovando os dentes. 
Quem for o Lobo vai inventando muitas desculpas até sentir que é o momento do pega-pega, 
Diga: Estou pronto! E sai correndo tentando pegar. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: ANA CAETANO, ANA PAULA, ELISABETE, 

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

Data: 28/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIC e Berçário IID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

 

TEMÁTICA: OS TRÊS PORQUINHOS; 
CONSTRUA SUA CASINHA. 

 
Desenvolvimento da atividade: Com ajuda do pai/responsável construa a sua casinha usando 
qualquer material que tiver, (papel, livro, caixa, e etc.) Seja muito criativo, quando a casinha 
estiver pronta, veja se consegue derrubar apenas assoprando. 
Será que ela vai continuar de pé ou vai cair? 
 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

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

 


