
 

 
Atividade 3 
 
BIA 
 
Atividade a ser desenvolvida: Observação e manuseio do Girassol 
 
Estratégia/contribuições didáticas: Assistir a Historia “Jardim de Girassóis” do Varal de história 
junto com a criança, agora utilizando aquele Girassol que os pais confeccionaram com as crianças, 
colar o Girassol na parede, em um lugar que a criança visualize bem e que consiga tocar. Deixar a 
criança manusear, tocar e conhecer cada detalhe do Girassol confeccionado por ele mesmo. 
https://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4&feature=youtu.be 
 

                                         _____________________ 
 
 
 

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
NOME DO ALUNO--------------------------------- 

 
DATA: 02/08/2020 

 
SEMANA: 01 

 
PROFESSOR: -------------------------------------------------------------------------- 

 
TURMA: Berçário I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
BIB- Escuta, Fala Pensamento e Imaginação. 
BIC- Corpo, Gestos e Movimentos. 

BIA-BID - espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
BIA- (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 
fazendo descobertas. 
BIB- (EIO1EF06): Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, 
fala e outras formas de expressão. 
BIC- (EIO1CGO2) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 
ambientes acolhedores e desafiantes. 
BID-(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências 
de deslocamentos de si e dos objetos 

https://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4&feature=youtu.be


Berçário IB 
 
Atividade a ser desenvolvida: As profissões Tarsila do Amaral   
Sugestão: tirar fotos da criança 

Estratégia/contribuições didáticas: Dialogar com as crianças sobre as profissões (o que faz um 

vendedor de frutas, onde ele trabalha. Você conhece a feira, o que se vende numa feira. Reproduzir 

a obra de arte com as crianças, valendo-se de materiais concretos (sensoriais) e recicláveis.  

Sugestão: tirar fotos da criança       

                                                  

Berçário I C 
 
Atividade a ser desenvolvida: Bolinha de sabão 
 
Estratégia/contribuições didáticas: Inicialmente apresentar para a criança a imagem do trabalho 
do pintor Ivan Cruz que retrata brincadeiras (bolinha de sabão). Depois de apresentar a obra 
brinque de bolinha de sabão com a criança e tire uma foto da mesma brincando nessa atividade a 
criança estará fazendo a releitura da obra, mostre para a mesma a fotografia para que ela observe 
a semelhança. 
Link: https://br.pinterest.com/pin/645070346601285676/ 

                                        

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

   

https://br.pinterest.com/pin/645070346601285676/


Berçário ID 
 
Atividade a ser desenvolvida: Colagem (Releitura) 
 

Estratégia/contribuições didáticas: Despertar o olhar das crianças para obras de arte, 

favorecendo o processo criativo e possibilitando que ela expresse suas opiniões e desenvolvam a 

capacidade de pensar, falar e criar. Nossa sugestão e fazer a Releitura da obra O Cachorro, o 

responsável deverá fazer o desenho do cachorro e disponibilizar diversos pedaços de papel 

revistas ou jornal para a criança colar sobre o desenho. 

Link de acesso: https://images.app.goo.gl/Z15MNjC26wiasH8 
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