
 

 

ATIVIDADE 2    

BERÇÁRIO IA 

Quadro de flores: 

Com a tinta caseira que confeccionamos, vamos fazer um quadro de flores. Vamos precisar de uma 
garrafa pet, tintas coloridas e folha de sulfite. Junto com a criança passe a tinta que desejar no 
fundo da garrafa pet, em seguida ajude a criança a carimbar na folha de sulfite, perceba que vai 
formar uma linda florzinha.  Faça esse carimbo com diversas cores, fazendo assim um quadro cheio 
de flores coloridas. 
Estimula a criatividade, percepção visual e tátil e a coordenação motora . 
 
https://br.pinterest.com/pin/359725088956653103/ 
 

 

                                                                           

 

ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

TERÇA-FEIRA DATA: 22/09/2020 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 riscastes e tintas. 

https://br.pinterest.com/pin/359725088956653103/


 
 

 

ATIVIDADE 2 

Berçário BIB 

Atividade a ser desenvolvida: Poema: A Flor Amarela - Confecção da Flor Amarela 

Estratégia\Contribuições didáticas: Em um ambiente tranquilo, para que a criança se sinta 

confortável e segura, ela irá ouvir a leitura feita por um adulto do Poema: A Flor Amarela. Após 

ouvir este poema, a criança irá confeccionar uma flor amarela com a ajuda de um adulto. Desenhar 

a flor em um papel pintar com amarela, recortar e colar no rolinho de papel higiênico pintado de 

verde. Pode usar tinta, giz de cera nas cores indicada.  

 

 

        

                                                                                 

                              

ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

QUARTA-FEIRA DATA: 22/09/2020 SEMANA:04 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

Objetivo de Aprendizagem: Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a 

apresentação de músicas. 



 

 

Atividade 02 

BERÇÁRIO IC 

Em busca das Cores 

Estratégia/contribuições didáticas: Com o recurso do celular assistir junto com a criança o vídeo 

da história “Bom dia todas as cores” da Ruth Rocha (contada pelo Varal de História), em seguida 

buscar em casa objetos de cores referentes a história, falando para a criança:- Vamos procurar a 

cor rosa? e deixe a criança apontar ou pegar o objeto da cor rosa, em seguida fale a cor azul e 

procure objetos da cor azul, e depois da cor laranja, verde, vermelho, assim como as cores 

mostradas na história. 

Segue o link: https://youtu.be/lzD3jfsfOQ4 

 

                            

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
NOME DO ALUNO 

 
DATA: 22/09/2020 

 
SEMANA: 4 

 
PROFESSOR: 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: corpo, gestos e movimentos 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

https://youtu.be/lzD3jfsfOQ4


 

 

ATIVIDADE 02 

Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Promover a interação, socialização e estreitar os vínculos afetivos 

através da música. Assistir o vídeo: “Flores e Arco íris” e dançar. Discriminar os diferentes tipos de sons e 

ritmos, interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Relacionar-

se com o outro através de gestos e movimentos estimulando assim a coordenação motora do aluno. 

Segue o link:https://youtu.be/6rb1QI3moYI  

 

                        

 

                                               

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Terça-feira 

 
DATA: 22/09/2020 

Semana 04 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIOEO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu 
corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. 

 

https://youtu.be/6rb1QI3moYI

