
 
 

  
 

ATIVIDADE 4  
 
BERÇÁRIO IA 
 

Carimbo das mãos ou dos pés 
 

Com a tinta feita nas aulas anteriores a criança com sua família irá escolher observando algumas 
imagens para que possam fazer um quadro de flores. Em uma cartolina, sulfite ou material que a 
criança tem em casa, irão pintar a mão ou o pé da criança e formar uma flor bem colorida, depois 
de secar o quadro colocar no alcance da criança para que ela possa apreciar sua obra de arte. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

QUINTA-FEIRA DATA: 24/09/2020 SEMANA:04 

PROFESSOR: Cibele, Dulce, Cristina, Jéssica, Débora, Joyce e 

Stephaine 

TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS02) - Traçar marcas gráficas, em diferentes 

suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 



 

 
 

 

ATIVIDADE 4 

Berçário IB 

Atividade a ser desenvolvida: O que é a primavera 

 Estratégia\Contribuições: 

A criança junto com o adulto irá para um ambiente aberto, se possível com várias arvores. Deixe 

que observem a natureza, questione como estão as arvores, se há flores e pássaros. Comente 

sobre as principais características da estação. Deixe a criança colher flores, folhas caídas, depois 

cole essas flores e folhas que colheram em um papel assim formando um quadro bem bonito                                    

                                 

ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

QUINTA-FEIRA DATA: 24/09/2020 SEMANA: 04 

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

 

TURMA: 

Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, tempos, quantidades, relações, transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 



 

 

 

Atividade 4 

BERÇÁRIO IC 

Colheita das Flores 

Estratégias/conteúdos didáticos: Assistir o vídeo da história “Primavera e a Festa das Flores” 

( recurso celular) junto com a criança, depois fazer um passeio com a criança no quintal, jardim ou 

praça, Onde há flores que a criança possa observar e cheirar as flores, ajude a criança a colher 

algumas flores e as coloque num  vaso com água, fale para a criança como as flores são lindas, 

suas cores e deixam o ambiente perfumado, bonito e alegre. 

 

 

Link: https://youtu.be/HoWPDdi1GNk 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
QUINTA-FEIRA 

 
DATA: 24/09/2020 

 
SEMANA: 04 

 
PROFESSOR: Rosana, Francisca, Nice e Tamires 

 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descoberta.  

https://youtu.be/HoWPDdi1GNk


 

 

ATIVIDADE 04 

Berçário ID 

 
Atividade a ser desenvolvida: Assistir o vídeo “Bento e Totó” o Patinho colorido e juntamente com 
o aluno ir ensinando e mostrando as cores a qual o vídeo vai mostrando, possibilitando o aluno a 
conhecer e reconhecer as cores ensinadas. Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e 
interagir com a música utilizando objetos que tem em casa (potes, tampas de panela, colher etc.) 
percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 
Link: https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg  

                           

                             
                                                          

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Quinta-feira 

 
DATA: 24/09/2020 

Semana 04 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane 

 
TURMA:  

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
Corpo, gestos e movimentos. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. Traços, sons, cores e formas. 

 

https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg

