
 

 

ATIVIDADE 2 

BERÇÁRIO IA 

Atividade a ser desenvolvida: Brincadeira de Roda 

Estratégia/contribuições didáticas: Observar junto com a criança a obra de Ivan Cruz 
(Brincadeiras de Roda), e em seguida faça uma roda de mãos dadas assim como na Obra e cantar 
canções como exemplo “Não atire o pau no gato” e "Ciranda, cirandinha”, entre outras caso a família 
conheça. 

Link:https://br.pinterest.com/pin/576742296010496497/   

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Quarta-feira 

 
DATA: 09/09/2020 

 Semana 02 

 
PROFESSORAS:  

 
TURMA: BI 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
BIA – BIC-Traços, sons, cores e formas. 
BIB- Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações 
BID- “Corpo, gestos e movimentos”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

BIA-BIC-(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e melodias. 

BIB-(EIO1ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e 
semelhanças entre eles. 

BID-(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 
e brincadeiras. 



 

BERÇÁRIO IB 

Atividade a ser desenvolvida: Trabalhando os sentidos  

Estratégia/contribuições didáticas: A criança junto à família irá observar e manipular flores e 

plantas em suas diferenças como o tamanho, cheiro, cores, texturas, formas, tipos de pétala. 

Trabalhando os sentidos, visão e olfato. 

 

                                                 

BERÇÁRIO IC 

Atividade a ser desenvolvida: Brincadeira de Roda 

Estratégia/contribuições didáticas: Observar junto com a criança a obra de Ivan Cruz ( 

Brincadeiras de Roda), e em seguida faça uma roda de mãos dadas assim como na Obra e 

cantar canções como exemplo “ Não atire o pau no gato” e “ Ciranda, cirandinha”, entre outras 

caso a família conheça. Link: https://br.pinterest.com/pin/576742296010496497/ 

 

                                 

https://br.pinterest.com/pin/576742296010496497/


 

Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Brincadeira com bola e bolhas de sabão.  

Estratégia/contribuições didáticas: Observar os quadros do Artista Ivan Cruz, “brincando com 

bola” e “bolhas de sabão”, converse sobre as brincadeiras. Em seguida brincar com bola, chutar, 

correr, jogar e arremessar. No momento seguinte fazer bolhas de sabão para a criança visualizar 

e brincar.  

http://2.bp.blogspot.com/-3y2R6pyuF_s/VeyicRK3DMI/AAAAAAAAAd0/KcAdRIEyfVY/s1600/12-
jogando%2Bbola.jpg 
 
http://1.bp.blogspot.com/-b3wBaDDmr88/VeyieZ-sumI/AAAAAAAAAes/-
XIKJ8qISmw/s1600/%252C%252CJJ.jpg 
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