
 

 

ATIVIDADE 4 (BERÇARIO IA) 

Brincando com a Cesta do tesouro 

Estratégia/contribuições didáticas: Prepare um ambiente calmo e acolhedor para a criança e a 

família. Utilize um cesto, uma bacia de plástico ou um balde de roupas, o que a família tiver 

disponível em casa; coloque dentro deste recipiente oito objetos diferentes e coloridos, como por 

exemplo: brinquedo nas cores amarela azul e vermelho; colher de plástico, potes redondos e 

quadrados com tampas, peneira, etc. Deixe a criança manusear os objetos, observe a reação e 

converse com bebê nomeando os objetos e as suas cores. Em seguida registre o momento com 

fotos. 

Essa atividade tem como objetivo estimular a percepção visual, tátil, concentração, imaginação. 

 

                                     

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
Quinta-feira 

 
DATA: 17/09/2020 

 
SEMANA 03 

 
PROFESSOR:Cibele, Cristina,Dulcilene, Jessica, Débora, Joice,Stephanie 

 
TURMA: BIA 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala pensamento e imaginação. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF06) comunicar-se com outras pessoas usando 
movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 
 



 

 

ATIVIDADE 4 (BERÇÁRIO BIB) 

Círculo Cromático  

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA 

Os pais irão procurar um lugar aconchegante da casa, sentados em forma de círculo, explicarão 
para a criança de modo sucinto sobre o Círculo Cromático, dizendo que ele é formado de doze 
(12), cores incluindo, azul, vermelho e amarelo. Após esta conversa com a criança, convide-a 
fazer uma brincadeira Caça ao Tesouro, onde a criança encontrará objetos de várias cores, em 
seguida fazer um círculo de objetos e cores. 

                                             

 

Sugerimos se possível, que a família faça o registro das atividades por meio de vídeo e fotos, 

para que possamos acompanhar o desenvolvimento da criança. 

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Quinta-feira 

 
DATA: 17/09/2020 

 
SEMANA 03 

 
PROFESSOR: Irene, Suzi, Vera, Adriana, Carol e Lourdes 

 
TURMA: BIB 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular materiais diversos e variados para comparar as 
diferenças e semelhanças entre eles. 



 

 

Atividade 4 (BERÇÁRIO IC) 

Música: A Florzinha do Jardim.  

Estratégias/conteúdos didáticos: Em lugar tranquilo, organize-se com sua criança e assista ao 

vídeo, tentem imitar os gestos propostos na música ou criem outros juntos, se necessário repita a 

música. 

Fonte: https://youtu.be/6lWnf0KS_kA 

 

 

                             

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
Quinta-feira 

 
DATA: 17/09/2020 

 
SEMANA 03 

 
PROFESSOR: Francisca,Verenice,Rosana,Tamires 

 
TURMA: BIC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: corpo, gestos e movimentos.  

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2CGO2) Deslocar seu corpo no espaço, como frente, atrás, 
no alto, embaixo, dentro, fora, ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

https://youtu.be/6lWnf0KS_kA


 

ATIVIDADE 4 BERÇÁRIO ID 

Cores e Flores e a Formiguinha 

 
Estratégias/conteúdos didáticos: Coordenar suas habilidades manuais. Assistir o vídeo “Cores 
e flores e a Formiguinha” após o vídeo, que tal um momento de artesanato Pai e Filho? Sugerimos 
uma formiguinha feita com material reciclado:  
Material -1 rolo de papel higiênico-Cola-Giz de cera ou guache  
-Olhinhos, antenas e pernas confeccionados de papel sulfite ou outro material que tenha disponível. 
Pintar o rolo com giz de cera ou guache, depois de cortar em três partes, colar o corpo assim que 
secar colar os olhos, pernas e antenas. Depois é só diversão vamos levar a formiguinhas para 
passear no jardim. 
Link: https://youtu.be/ykOljDkFjDU /    https://pin.it/78squwb 

                                          

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Quinta-feira 

 
DATA: 17/09/2020 

 
Semana 03 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane 

 
TURMA: BID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
Corpo, Gestos e Movimentos. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI01CG03) 
Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

https://youtu.be/ykOljDkFjDU%20/
https://pin.it/78squwb

