
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO. 

NOME DO ALUNO: DATA 08/09/2020 SEMANA: 2. 

PROFESSOR: Alexandra, Ida, Gislene, Sara, Stella e Thaisa. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 

usando instrumentos riscantes e tintas. 

 
ATIVIDADE: Lar doce lar. 

 
Lar sweet casa – Romero Britto. 

 
ESTRATÉGIA: Os pais, juntamente com a criança, vai observar a obra de Romero Britto. 
Observar as cores e os elementos na imagem. Desenhar uma casinha que se pareça com 
a da imagem para que a criança possa pintar o desenho com lápis de cor, giz de cera ou 
o material que desejar. 
Sugestão de música para cantar com a criança após o término da atividade: “Fui morar 
numa casinha.” 
“Fui morar numa casinha, nha 
Infestada, da de cupim, pim, pim 

Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa, xa 

Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim 
Fui morar numa casinha, nha 
Enfeitada, da de florzinha, nha 

Saiu de lá, lá, lá uma princesinha, nha 

Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim 
Fui morar numa casinha, nha 
Infestada, da de morceguinho, nho 

Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha, nha 

Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim”. 
 
https://youtu.be/7G6W_letFRs 
 

https://youtu.be/7G6W_letFRs


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 08/09/2020    SEMANA: 2 

PROFESSOR: Edileuza, Helena, Fabricia , Naile, Mônica e Loriane TURMA: Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu o outro e o nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo 

nas brincadeiras e interações das quais participa. 

 
 

Brincadeiras antigas de Ivan Cruz PETECA 
 

Estratégia: A peteca é uma brincadeira muito divertida para as crianças e simples 

para a confecção. Você vai precisar de barbante, jornal e fita para confecção. 

Primeiramente, peça para a criança amassar as folhas de jornais ou revistas e juntos 

construam a peteca, o que torna a brincadeira mais divertida, opte por começar jogando a 

peteca para o alto e não a deixar cair. 

 Contribuições didáticas: O jogo proporciona a flexibilidade das articulações, 

agilidade dos movimentos, amplia a capacidade respiratória, aumenta os reflexos 

e desenvolve a destreza com o objetivo de dar equilíbrio ou orientar sua trajetória no ar, 

quando arremessada. 

 
 

               

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/co

mo-fazer-uma-peteca-passo-a-passo/      

                               

 

http://artistasdobrasil.com/wpcontent/uploads/20

18/09/Ivan-Cruz-Peteca-I.jpg  
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