
 

 

ATIVIDADE 1 (BERÇÁRIO IA) 

Cineminha 

Estratégia/contribuições didáticas: Preparar um ambiente aconchegante e acolhedor para a criança 

e a família, para assistirem o vídeo “Mundo de Bita na flora”; ir mostrando a flora e dialogando sobre a 

natureza as flores, as árvores, as folhas e a importância de cada uma delas. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=EfVmLO0y0AU&feature=youtu.be 

Em seguida leve a criança em um passeio no quintal ou espaço livre que proponha um ambiente em 

contato com a natureza (sugerimos se possível um passeio no Parque Oriental); Direcione a criança a 

brincar com as folhas, flores, galhos e com a terra e colha com ela algumas folhas, flores, que chamem 

sua atenção; Encerre este momento tirando uma foto da criança coletando e guardando este material. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=4T4Mt0Pn3Wc&feature=youtu.be 

Essa atividade irá estimular a observação, a curiosidade e favorece o respeito pela natureza.   

 

                                          

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
Segunda-feira 

 
DATA: 14/09/2020 

 
SEMANA 03 

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

 
TURMA: BIA 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI1ET01) explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

https://www.youtube.com/watch?v=EfVmLO0y0AU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4T4Mt0Pn3Wc&feature=youtu.be


 

 

 

ATIVIDADE 1(BERÇÁRIO IB) 

Cineminha 

.ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA 

Os pais irão assistir ao vídeo Coloridos da palavra Cantada, juntamente com a criança. Após o 
vídeo os pais pedirão à criança que elas encontrem cores referentes ao vídeo. Deixar a criança à 
vontade para manusear cada objeto encontrado e apresentar as cores a ela. 

Fonte: https://youtu.be/x8VNNyob 

                          

 

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 

 
Segunda-feira 

 
DATA: 14/09/2020 

 
SEMANA 03 

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

 
TURMA: BIB 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para 
acompanhar brincadeiras cantadas, canções e melodias. 

https://youtu.be/x8VNNyob


 

 

 

Atividade1  (BERÇÁRIO IC) 

Círculo das cores. 

Estratégia/contribuições didáticas: Em um espaço grande, desenhe um círculo na mesma 

proporção, peça a criança para pegar objetos de várias cores e coloque dentro do mesmo. Agrupe 

estes pelas cores, amarelo, verde, azul e vermelho.  Caminhe com a criança em volta do círculo 

falando o nome das cores, depois peça para ela apontar alguma cor ou falar o nome, lembrando, 

pode usar os brinquedos de casa. 

 

 

 

                                    

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
Segunda-feira 

 
DATA: 14/09/2020 

 
SEMANA 03 

 
PROFESSOR: Francisca, Verenice, Rosana e Tamires 

 
TURMA: BIC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: corpo, gestos e movimentos 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2CGO1) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 

cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 



 

 

  

ATIVIDADE 1 (Berçário ID) 

Atividade a ser desenvolvida: Respeitar e expressar sentimentos e emoções. Assistir a história 
“A Florzinha Amiga” e conversar com seu filho explicando a importância do cuidar, e da diferença 
entre preservar e destruir. A atividade e a proposta de hoje é: Montar um pequeno jardim ou vaso, 
dependendo do espaço disponível, e pra quem tem pouco espaço pode trazer mudas em potes de 
iogurte por exemplo. Plantar, replantar e cuidar de um vaso é algo que desperta o amor a natureza, 
vamos jogar as sementinhas no vaso e em nossas crianças vamos despertar o prazer de Vê-las 
crescerem. 
Link: https://youtu.be/IwLYJI-JxSo 
 

                                        

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Segunda-feira 

 
DATA: 14/09/2020 

  
Semana 03 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane 

 
TURMA: BID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
Escuta, Fala Pensamento e Imaginação. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

 
 

https://youtu.be/IwLYJI-JxSo

