
 
 

ATIVIDADE 5  

BERÇÁRIO IA 

Cortina Sensorial 

Corte várias tiras de papel crepon colorido( utilize o papel que tiver em casa) amarre essas fitas em 
um barbante e em seguida estique e amarre o barbante no alto, em uma altura que a criança 
consiga tocar. Incentive a criança a balançar, soprar e manusear as tiras de papel, mostre para ela 
as diferentes cores da cortina. 
Desenvolve a coordenação motora,  a percepção visual e tátil, conhecimento das cores e a 
imaginação. 
http://massacuca.com/cortina-sensorial-ciranda-de-cores/ 

 

                                         

 

ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

SEXTA -FEIRA DATA: 25/09/2020 SEMANA 04 

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

Stephaine 

TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar 

o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos objetos 

http://massacuca.com/cortina-sensorial-ciranda-de-cores/


 

 

ATIVIDADE 05 

Berçário IB 

Atividade a Ser Desenvolvida: Cestinha de elementos da natureza 

 Estratégia\Contribuições Didáticas: Um uma parte externa a criança com a ajuda de um adulto irá 

utilizar uma cesta ou qualquer recipiente e recolher elementos encontrados na natureza como: 

gravetos,folhas,flores,pedras entre outros.Apos recolher os elementos ainda com o auxilio de um 

adulto deverá selecionar por tamanho e conversando com a criança se o objeto é 

grande,pequeno,grosso,fino,verde,amarelo,enfim descrever os elementos.Em seguida em uma 

cartolina a criança irá reproduzir um jardim colorido usando a criatividade. 

 
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4072/cestinha-dos-elementos-naturais 
 
 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

SEXTA-FEIRA DATA: 25/09/2020 SEMANA: 04 

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

Berçário IB 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Manipular materiais diversos e variados para comparar as 

diferenças e semelhanças entre eles. 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4072/cestinha-dos-elementos-naturais


 

                                                 

Atividade 05  

BERÇÁRIO IC 

Pintura Livre com vegetais 

Estratégias/conteúdos didáticos: Antes de iniciar a atividade convide sua criança para participar 

da preparação das tintas com vegetais: beterraba e cenoura, pó de café e colorau. Bater no 

liquidificador com pouca água a beterraba(cor vermelha), depois bater com pouca água a cenoura 

(cor laranja), espremer o líquido de cada um em um pano e depois coar e colocar em potes, o pó 

de café e o colorau é só misturar bem com pouquinho água e colocar em potes. Em um espaço 

interno ou externo da casa, no chão, disponibilize de papel (sulfite, cartolina, papelão ou outro tipo 

de papel). Em seguida oferecer para a criança as tintas em potes grandes onde ela possa colocar 

as mãozinhas, para sentir a textura e pegar a tinta, neste momento é importante respeitar o tempo 

da exploração da criança, deixe-a à vontade para realizar sua pintura livre. 

 

Fonte: https://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnicaaula.html?aula=38770 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
SEXTA-FEIRA 

 
DATA: 25/09/2020 

 
SEMANA: 04 

 
PROFESSOR: Rosana, Francisca, Nice e Tamires 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempo, quantidade, relação e transformação/ traços, sons, 
cores e formas. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   
(EI011EF06) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades 
e desejos. 
(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas. 

https://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnicaaula.html?aula=38770


 

 

ATIVIDADE BID 

Berçário ID 

 
Atividade a ser desenvolvida: Assistir o vídeo indicado sobre: O “Pé de feijão no algodão” será 
necessário para o plantio: copo, algodão, feijão, água. Após assistir as dicas do vídeo realize a 
plantação do feijão e ao decorrer dos dias vá mostrando o avanço da germinação do pé de feijão 
as crianças. Interagir com o meio ambiente e com os fenômenos naturais ou artificiais, 
demonstrando curiosidade e cuidado com a relação a eles. 
 
https://youtu.be/snqYsUy_y8Q  
 
 

                                                      

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

Sexta-feira DATA: 25/09/2020 Semana 04 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI01ET03)Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 
descobertas. 

 

https://youtu.be/snqYsUy_y8Q

