
 

 

ATIVIDADE 2 (BERÇÁRIO IA) 

Colagem das folhas e produção de desenhos 

Estratégia/contribuições didáticas: Aproveite a brincadeira do dia anterior, oriente e acompanhe 

a criança, realizando uma colagem com as folhas, flores coletados. Utilizar: sulfite, cartolina, 

papelão (o material que tiver em casa), fita adesiva, cola e criar formas diversas; estimule a criança 

a pegar diferentes folhas, flores e galhos de árvore para fazer a colagem e assim conclua atividade 

deixando a criança manusear o trabalho realizado. Link: 

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

“Essa atividade tem como objetivo explorar diferentes texturas, concentração é movimento de 

pinça.” 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
Terça-feira 

 
DATA: 15/09/2020 

 
SEMANA 03 

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

 
TURMA: BIA 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS02) traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 
usando instrumentos riscantes e tintas. 

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


 

 

ATIVIDADE 2 (BERÇÁRIO IB) 

Caixa Sensorial: Jardim de Gelatina  

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: 

Os pais juntamente com a criança irão preparar uma grande caixa de gelatina, variando as cores 
e sabores. Depois de pronta, deixar que a criança manuseie para sentir a textura, deixando a 
criança sentir se a gelatina é dura, mole, macio ou liso. Se os pais quiserem podem inserir outros 
tipos de alimentos como frutas. 

Fonte: http://massacuca.com/caixa-sensorial-jardim-de-gelatina/                                

 

 

Em seguida mostrar um vídeo para a criança como se faz a gelatina colorida 

https://youtu.be/7v2QLD4_lwo  (copiar e colar o link no you tube) 

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 

 
Terça-feira 

 
DATA: 15/09/2020 
 

 
SEMANA 03 

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

 
TURMA: BIB 

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

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

http://massacuca.com/caixa-sensorial-jardim-de-gelatina/
https://youtu.be/7v2QLD4_lwo%20%20(copiar


 

 

Atividade 2 BERÇÁRIO IC) 

Circuito das cores. 

 Estratégia/contribuições didáticas: Em um espaço grande, cole retângulos grandes e coloridos 

no chão, peça à criança que ande em cima de cada peça, se a criança souber o nome da cor, pedir 

que fale, pode ir saltando entre as peças coloridas, vá brincando e incentivando a repetir o nome 

das cores. 

 

                         

 

 

 

  

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
Terça- feira 

 
DATA: 15/09/2020 

 
SEMANA: 03 

 
PROFESSOR: Francisca, Verenice, Rosana, Tamires 

 
TURMA: BIC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO1CGO2) Experimentar as possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 



 

 

 

ATIVIDADE 2 (Berçário ID) 

História “A Margarida Friorenta” 

 
Estratégia/contribuições didáticas: Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano 
que contribuem para o cuidado da saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Assistir a 
História “A Margarida Friorenta” depois de conversar com a criança a respeito do que a Margarida 
estava sentindo, de sentir frio, calor etc. Explicar a importância de estar sempre vestido de acordo 
com a temperatura, para proteger nossa saúde. Depois convidar a criança a desenhar uma 
margarida, a deixaela desenhar a flor livremente, usando folha de papel e giz de cera. 
Link: https://youtu.be/F0PsX8PMtvM 

 

                               

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Terça-feira 

 
DATA: 15/09/2020 

  
Semana 03 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane 

 
TURMA: BID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
O eu, O outro e o nós  
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem estar. 

 

https://youtu.be/F0PsX8PMtvM

