
 

Atividade 4 
Berçário IA 
Atividade a ser desenvolvida: Conhecendo e cuidando dos animais com Romero Britto. 
Estratégia/contribuições didáticas: Após assistir o vídeo dos animais, disponibilizar um urso de 
pelúcia de um animalzinho que tiver (cachorro, urso, leão, etc.) mostrar que é semelhante aos 
animaizinhos que aparece no vídeo. Pedir para ela beijar, abraçar e cuidar dos bichinhos de 
estimação com muito carinho. 
Vídeo - Sons e movimentos dos animais com artes de Romero 
 Britto. 
https://www.youtube.com/watch?v=B95u8iI8r8k  
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TURMA: Berçário I  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
 
BIA- O eu,o outro e o nós 
BIB, BID (Traços, Sons, Cores e Formas)       
BIC-(Corpo, Gestos e Movimentos.) 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
  
BIA-(EI01EO04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios e 
palavras. 
BIB-(EIO2TSO2): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa 
de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais 
BIC-(E1O2CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear etc. 
BID-(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes 
e tintas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B95u8iI8r8k


______________________________________________________________________________ 
 
 
Berçário IB 

Atividade a ser desenvolvida: O ovo ou Urutu Tarsila do Amaral 

Estratégia/contribuições didáticas: As crianças junto com os pais irão confeccionar um ovo 

com a massinha de modelar, fazendo a releitura da Tarsila do Amaral, promovendo a participação 

das crianças em tempo e espaços para a produção, favorecendo o desenvolvimento da mesma. 

Se possível tirar foto e nos enviar. 

                                         

______________________________________________________________________________ 

Berçário I C 

Atividade a ser desenvolvida: Barquinho de papel 

Estratégia/contribuições didáticas: Inicialmente apresentar a sua criança a imagem de crianças 

brincando com barquinho de papel (trabalho do pintor Ivan Cruz, ver link abaixo). Recortar ou 

desenhar formas humanas, fazer um barquinho de papel, pintar um lago, ou se preferir, colar papeis 

azuis em pequeno espaço em folha de papel sulfite ou papelão, representando um lago. Colar com 

a ajuda de sua criança, comparar com 

Link: https://br.pinterest.com/pin/757378862303761286/ 
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https://br.pinterest.com/pin/757378862303761286/


Berçário I D 

Atividade a ser desenvolvida: Pintando e Rabiscando 

Estratégia/contribuições didáticas: Conhecer e diferencia as formas geométricas percebendo as 

características de cada uma desenvolver a percepção visual através das formas geométricas 

converse com a criança sobre as características geométricas (quadrado, circulo , triangulo...) das 

obras de Gustavo Rosa. Faça uma dessas formas geométricas na sulfite e peça para a criança 

preencher do modo que você estabelecer pode ser com giz de cera ou tinta. 

                                       


