
 

 

BERÇÁRIO IA / ATIVIDADE 01 

Cotação de Histórias: A cesta de Dona Maricota/ Dança das Frutas 

Estratégia/contribuições didáticas: Preparar um ambiente aconchegante onde a criança esteja 

confortável para realização da contação da história, o responsável pode optar pelo vídeo ou o livro 

em formato pdf. Leia com calma e atenciosamente para criança. Em seguida dance com a criança 

a música pulando com as frutas. Essa atividade irá estimular a percepção visual, tátil, concentração 

e coordenação motora global. 

https://www.youtube.com/watch?v=ButzPCcSlF0 

https://www.youtube.com/watch?v=NWR3zArnrss 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
DATA: 28/09/2020 

 
SEMANA: 05 

 

 
PROFESSORES: Cristina, Cibele, Dulcilene, Jéssica, Joyce, 
Debora e Stephaine 

 
TURMA:BERÇÁRIO IA 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta Fala Pensamento e Imaginação/ corpo, gestos e 
movimentos 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou 
contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar 
o portador e de virar as páginas). (EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir 
corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ButzPCcSlF0
https://www.youtube.com/watch?v=NWR3zArnrss


 

BERÇÁRIO IB / ATIVIDADE 1 

Frutas Saudáveis 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: Ao pais irão separar algumas frutas dentro de um 

recipiente e pedir para que a criança identifica as propriedades, como texturas, cores, sabores e 

odores. Os pais deverão argumentar sobre cada tipo de frutas e deixar que a criança manuseie 

cada uma delas, como apertar, amassar e abrir.  

 

 

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 

SEGUNDA-FEIRA DATA:28/09/2020 SEMANA: 05 

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

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 

materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 



 

BERÇÁRIO IC / Atividade 1 
Leitura de história 

 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: Leia para sua criança a história “A Cesta de Dona 
Maricota”. Em seguida apresente-lhe, se possível, as frutas, verduras e legumes citados, ou os que 
estiver disponível em casa. Converse sobre a importância destes produtos para a saúde saudável. 
Permita que toque, cheire e prove, se desejar. Observe a reação da criança enquanto executa estas 
ações. 
Disponível em: https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/a-cesta-de-dona-maricota-28474072  

(A Cesta de Dona Maricota) 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

SEGUNDA-FEIRA DATA:28/09/2020 SEMANA: 05 

PROFESSORES: FRANCISCA, VERENICE, ROSANA, TAMIRES TURMA: Berçário IC 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO1EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, 

apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 

https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/a-cesta-de-dona-maricota-28474072


 

 

ATIVIDADE 1   / Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Conhecer a canção “Fome Come” 

Estratégia/contribuições didáticas: Apresentar a canção ``Fome Come `` para a criança. É 
importante que durante a apresentação da música a criança seja chamada a interagir, podendo 
até mesmo fazer os gestos que o vídeo apresenta. 
 
Link de acesso: https://youtu.be/-G1ozGVDd2I 
 

  

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Segunda- Feira 

 
DATA: 28/09/2020 

 
 Semana:05 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA:  

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gesto e movimentos” 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos 

e animais. 

https://youtu.be/-G1ozGVDd2I

