
 

 

ATIVIDADE 01   

BERÇÁRIO IA 

Em um lugar aconchegante e acolhedor a criança e a família irão assistir um vídeo sobre as 
flores, cores e perfumes. Após conhecer as cores as crianças e sua família poderão fazer a 
receita da tinta caseira conforme é ensinado no vídeo abaixo, deixe a criança explorar bem a tinta 
e depois reserve para ser usadas nas atividades da semana. 
Essa atividade irá estimular a coordenação motora, percepção auditiva, visual e tátil, imaginação. 
 
https://youtu.be/-G66WYW73_g  
 
https://youtu.be/Z-zueSlpJRQ 

 

 

                                     

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

SEGUNDA-FEIRA  DATA: 21/09/2020 SEMANA:04 

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

BERÇÁRIO IA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

https://youtu.be/-G66WYW73_g
https://youtu.be/Z-zueSlpJRQ


 

 

ESCOLA MUNICIPAL Angelina Denadai Bertoldo 

SEGUNDA-FEIRA DATA 21\09\2020 SEMANA:04 

PROFESSOR: Irene, Suzi, Vera, Adriana, Carol, Lourdes TURMA: Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM) Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos,duvidas,hipóteses,descobertas,opiniões,questionamento,por 

meio de diferentes portadores.(livro,revistas,gibi,jornal,cartaz,CD,Videos etc). 

 

ATIVIDADE 01 

Berçário IB 

Atividade a ser desenvolvida: Vídeo: Zanzibá – cores e flores lá no fundo do mar. Confeccionar 

o fundo do Mar com as mãozinhas. Sugestão: Tirar fotos da criança 

Estratégia\Contribuições didáticas:  

Em um ambiente tranquilo a criança irá assistir ao vídeo, Zanzibá – cores e flores – Lá no fundo 

do mar. Após assistir ao vídeo a criança será auxiliada por um adulto e em uma cartolina irão 

reproduzir o fundo do mar, com as mãozinhas pintadas com tintas vão carimbar a cartolina 

fazendo os peixinhos e todo o fundo do mar que observaram no vídeo. Atividade muito prazerosa 

onde as crianças deixam fluir a imaginação. 

Segue o link: https://youtu.be/EOluOhld13A  

                                 

 

https://youtu.be/EOluOhld13A


 

Atividade 01 

BERÇÁRIO IC 

Construção do Girassol. 

Estratégia/contribuições didáticas: Com o recurso do celular assistir junto com o pequeno o 

vídeo de fotos da turma ao som da música “girassol” da Xuxa. Após esse momento separar 

macarrão parafuso, chá mate (pode ser usado pó de café e papel de crepom), folha de sulfite, cola 

e junto com o pequeno irão construir um girassol como o da imagem, colando no círculo o chá mate 

e o macarrão. 

OBSERVAÇÃO: SE NÃO TIVER O MATERIAL SUGERIDO UTILIZE O QUE TIVER EM CASA, O 

IMPORTANTE É CONFECCIONAR O GIRASSOL USE SUA CRIATIVIDADE.... 

 

Fonte:https://www.soescola.com/2019/09/ideias-de-atividades-de-artes-com-macarrao-

vencido.html 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
DATA:21/09/2020 

 
SEMANA:04 

 
PROFESSOR: Rosana, Francisca, Nice e Tamires 

 
TURMA: 
 BERÇÁRIO IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: corpo, gestos e movimentos 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01CG06) Utilizar os movimentos de pressão, encaixe e 
lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes matérias e objetos. 

https://www.soescola.com/2019/09/ideias-de-atividades-de-artes-com-macarrao-vencido.html
https://www.soescola.com/2019/09/ideias-de-atividades-de-artes-com-macarrao-vencido.html


 

 

ATIVIDADE 01  

Berçário ID 

Ouvir, compreender, recontar e criar narrativa. Assistir a história infantil: “Flores, Cores e Perfume” 
Após assistirem a história conversar com as crianças para aguçar a curiosidade dela a respeito das 
flores e das cores. Sugerimos que mostre as crianças algumas flores que tiver em casa e assimilem 
com as cores que foram apresentadas na história. 
Segue o link:https://youtu.be/-G66WYW73_g  
 
 
                                                          

 

                          

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Segunda-feira 

 
DATA: 21/09/2020 

 Semana 04 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane 

TURMA:  
BERÇÁRIO ID 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

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

https://youtu.be/-G66WYW73_g

