
 

 

ATIVIDADE 5 (BERÇÁRIO IA) 

Brincando com gelatina e com as cores 

Estratégia/contribuições didáticas: Antes de começar a brincadeira, o responsável vai preparar 

o material para depois oferecer para criança. Iremos utilizar uma vasilha (pote) grande de plástico, 

brinquedos diversos de plástico (devidamente higienizados) e gelatina: morango, abacaxi ou tutti 

fruti (nas cores vermelho amarelo ou azul). Prepare a gelatina na cor e sabor escolhido, coloque na 

vasilha (pote) em seguida coloque os brinquedos que foram selecionados, leve para a geladeira 

até ficar no ponto. - Comece a brincadeira oferecendo o pote para a criança manusear e realizar a 

brincadeira com gelatina, sentindo a textura, observando as cores da gelatina e dos brinquedinhos 

e também sentindo o sabor da gelatina, pois neste momento a criança vai colocar na boca e assim 

irá fazer as suas descobertas.  

Link:https://www.youtube.com/watch?v=7v2QLD4_lwo 

 

                                                  

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
Sexta-feira 

 
DATA: 18/09/2020 

 
SEMANA 03 

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

 
TURMA: BIA 

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

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

https://www.youtube.com/watch?v=7v2QLD4_lwo


 

 

 

ATIVIDADE 5 (BERÇÁRIO IB) 

Jogo de Encaixe  

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: Utilizar uma caixa de papelão e durex colorido, 
fazer pequenas janelas (buracos) em um dos lados da caixa, contornando com durex colorido. 
Para cada janela, colocar cores diferentes de durex. Pedir que a criança introduza na caixa 
objetos da cor correspondente. 

 

 

                               

 

. 

 

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 

 
Sexta-feira 

 
DATA: 18/09/2020 

 
SEMANA 03 

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

 
TURMA: BIB 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 



 

Atividade 5 (BERÇÁRIO IC)  

Leitura interativa 

Estratégia/contribuições didáticas: Organize um ambiente confortável para contação de história, 

se desejar pode usar tapetes e almofadas ou mesmo construir uma cabana. Feito isto, juntos 

escutem a história do Gato Xadrez, repare que é um mundo colorido de recortes, vá perguntando 

a criança o nome da cor que aparece na cena. 

Fonte: https://youtu.be/h0h3XTJmysM 

 

 

            

 

 

  

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
Sexta-feira 

 
DATA: 18/09/2020 

 
SEMANA: 03 

 
PROFESSOR: Francisca, Verenice,Rosana,Tamires 

 
TURMA: BIC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2ETO5) Classificar objetos, considerando determinado 

atributo, tamanho, peso, cor e forma 

https://youtu.be/h0h3XTJmysM


ATIVIDADE 5 BERÇÁRIO ID 

 
Atividade a ser desenvolvida: Assistir o vídeo canção das cores e depois a atividade proposta é 
a seguinte: Entregar a criança uma folha grande de papel se possível tipo Kraft, mas pode ser 
substituído por qualquer outro material disponível em casa como, por exemplo: Caixa de papelão, 
sulfite etc. Desenhar com seu filho a mão livre várias flores de diversas formas e cores, deixe a 
imaginação correr solta e divirta-se muito. Link: https://youtu.be/AuRZ3oQ4rEM 
 

                                  

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Sexta-feira 

 
DATA: 18/09/2020 

 
 Semana 03 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane 

 
TURMA: BID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
Traços, sons, cores e formas 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. 

https://youtu.be/AuRZ3oQ4rEM

