
 

ATIVIDADE 5 BERÇÁRIO IA 

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Manusear e experimentar as frutas 

ESTRATÉGIAS/CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS: Em um ambiente aconchegante colocar o vídeo 

para a criança: https://www.youtube.com/watch?v=u3NwcdAMMBI 

 Após assistirem ao vídeo com a criança, utilizar as frutas disponíveis em casa para fazer a hora 

do piquenique com a família. Cortar as frutas e descascá-las caso necessário e colocá-las em um 

pratinho para que a criança possa manuseá-las e experimentá-las com a supervisão de um adulto. 

Se preferir utilize talher para que a criança comece a adquirir autonomia. É importante mostrar a 

fruta e dizer o nome para a criança. Desenvolve a linguagem oral, a autonomia, a coordenação 

motora, o paladar, o olfato e o conhecimento das frutas. 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL:  ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 

 
SEXTA-FEIRA 

 
DATA:09/10/2020 

 
SEMANA:06 

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

 
TURMA: 

BERÇÁRIO I A 

 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação / Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações 

 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em 
diferentes gêneros textuais (poemas, fábula, contos, receitas, quadrinhos, anúncios, etc.) 
(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3NwcdAMMBI


 

 

ATIVIDADE 05 BERÇARIO IB  

Atividade a ser desenvolvida:  Tintas Comestíveis¨. Sugestão: Tirar fotos durante a atividade. 

Estratégia/Contribuições Didática: Através das receitas do link, tintas de frutas e vegetais, os 

pais irão colocar cada cor das tintas em um pote e deixar a criança brincar com as cores, texturas 

e gostos, durante a atividade a criança deverá ter o apoio de um adulto para incentivar melhor a 

brincadeira e assim misturar as cores. 

 

     

ESCOLA MUNICIPAL:  ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

SEXTA-FEIRA DATA: 09/10/2020 SEMANA: 06 

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

BERÇARIO IB 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, 
misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 



 

 

Atividade 05 BERÇÁRIO IC 

Pic Nic em família  

Estratégias/conteúdos didáticos: Com o recurso de um celular (ou outra mídia de reprodução) 

apresentar os vídeo. Após o vídeo colocar uma toalha de mesa (ou tapete/lençol) no chão em um 

espaço aberto e com algumas frutas cortadas (de preferência da família) fazer um Pic Nic em 

família, estimule a criança a experimentar a fruta e dizer o nome dela. 

Disponível em: https://youtu.be/EMdhg_O69Rw 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
SEXTA-FEIRA 

 
DATA: 09/10/2020 

 
SEMANA:06 

 
PROFESSORES:FRANCISCA, VERENICE, ROSANA, TAMIRES. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IC 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET03) explorar o ambiente pela ação e observação, 
manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

https://youtu.be/EMdhg_O69Rw


 

 

ATIVIDADE 5 

BERÇÁRIO ID 

Atividade a ser desenvolvida: Brincadeira da comida brasileira. 

Estratégia/contribuições didáticas: Escutar a música disponível no link abaixo e brincar com a 
criança de bater palmas só para o que é comida. 
 
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=Nj2nA0FSQog 
 
 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
SEXTA- FEIRA 

 
DATA: 09/10/2020 

 
SEMANA 06 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Traços, sons, cores e formas”. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj2nA0FSQog

