
 

 

BERÇÁRIO IA / ATIVIDADE 04 

Conhecendo os legumes 

Estratégia/contribuições didáticas: Através do vídeo palavra cantada o que que tem na sopa do 

neném com auxílio de um responsável fazer a comparação dos legumes apresentados durante a 

música. Mostrar para a criança os legumes disponíveis em casa nomear cada legume. Observe a 

reação da criança, durante a atividade. Registre esse momento com fotos. 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw 

 

                                        

  

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
QUINTA-FEIRA 

 
DATA:01/10/2020 

 
SEMANA:05 

 
PROFESSORES: Cristina, Cibele, Dulcilene, Jéssica, Débora e 
Stephaine 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta Fala Pensamento e Imaginação. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF07) Comunicar-se com outras pessoas usando 
movimento, gestos, balbucios fala e outras formas de expressão. 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw


 

 

BERÇÁRIO IB / ATIVIDADE 4 

Jogo da Memória 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: Com a ajuda de um adulto, a criança irá 

confeccionar figuras de frutas para montar o jogo de memória, porém, ela precisará estar 

familiarizada com as imagens. Recorte imagens de revistas que tenham duas iguais para formar 

os pares. Por exemplo, duas frutas, dois animais, dois quadros. O jogo da memória desperta o 

desafio nas crianças já que depende muito da sua memória para ganhar. 

 
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 

QUINTA-FEIRA DATA:01/10/2020 SEMANA: 05 

PROFESSORES: Irene, Suzi, Vera, Adriana, Carol e Lourdes TURMA: 

 BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em 

sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 



 

 

BERÇÁRIO IC / Atividade 4 

Brincando de, o que é, o que é? 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: Vendar os olhos da criança e entregar-lhe um 

alimento aleatório, pode ser cozido ou cru (exemplo: banana, milho cozido, alface, laranja, 

beterraba, cenoura, batata (cruas ou cozidas), couve etc. Ela deve tocar e cheirar o alimento e em 

seguida dizer o nome do mesmo. Assim perceberá quais já identifica ou não. 

 

 

   

 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
QUINTA-FEIRA 

 
DATA:01/10/2020 

 
SEMANA: 05 

 
PROFESSORES: Francisca, Verenice, Rosana, Tamires. 

 
TURMA: Berçário IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO1ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 



 

 

BERÇÁRIO ID / ATIVIDADE 4 

Atividade a ser desenvolvida: Reconhecer imagens de alimentos 

Estratégia/contribuições didáticas: Disponibilize revistas para que a criança encontre imagens 
de alimentos diversos. Separe as imagens e peça para a criança montar um prato que represente 
uma refeição. 
 
 
 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
QUINTA-FEIRA 

 
DATA: 01/10/2020 

 
SEMANA 05 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Escuta, fala, pensamento e imaginação”. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF08) Conhecer e manipular materiais impressos e 
audiovisuais em diferentes portadores (livros, revistas, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc). 


