
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA15/09/2020 SEMANA: 3. 

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

Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: experimentar as possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

 

ATIVIDADE: bexigas no barbante 

 

ESTRATÉGIA: pegar um barbante ou fita e amarrar bexigas vermelhas ou coloridas. Colocar as 

bexigas em várias alturas baixa, media, alta para que a criança tenha dificuldade para pegar. Ela 

vai precisar de equilíbrio. Falar a cor da bexiga para a criança. 

Depois pode tirar as bexigas para ela brincar a estimular jogar para cima as bexigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2 

Semana das Cores 

Leitura do livro O Monstro das cores 

 

O livro tem como autora Anna Llenas conta a história do monstro das cores que está com as 

emoções bagunçadas. A história estimula as crianças a identificar diferentes emoções como, 

alegria; tristeza; raiva; medo e calma, sendo cada sentimento uma cor diferente. 

Por meio dessa atividade as crianças terão a oportunidade de aprender sobre as cores ao mesmo 

tempo que aprende sobre as emoções.  

O adulto poderá ler de forma lúdica, dando voz aos personagens encantando a criança, que 

certamente passará a gostar da história, criando empatia com os personagens e aprendendo com 

eles. 

Contribuições didáticas: aprender sobre as cores e emoções, desenvolver a imaginação, a 

criatividade e o gosto de ouvir histórias. 

Abaixo enviamos o link para acessar o livro. 

Disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wk97SROhNroexL0asyVSE2KNc35kBRCS 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 15/09/2020 SEMANA: 

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

Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: escuta, fala, pensamento e imaginação  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de 

histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com 

orientação do adulto- -leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a 

direita). 

https://drive.google.com/drive/folders/1wk97SROhNroexL0asyVSE2KNc35kBRCS

