
 

 

ATIVIDADE 2  BERÇÁRIO IA 

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Carimbo das mãos com tinta, formando as frutas 

 

ESTRATÉGIAS/CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS:  
Primeiramente escolha a fruta que deseja fazer, de preferência escolha a fruta que a criança mais 
gosta. Utilizar a tinta caseira que já ensinamos anteriormente ou tinta guache, passar a tinta na 
mãozinha da criança e carimbar na folha de sulfite, formando assim a fruta desejada. Após realizado 
o carimbo deixar a atividade exposta para que a criança possa observá-la. 
Desenvolve a criatividade, a imaginação, a coordenação motora e a percepção visual e tátil. 
 

  

                                                      

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 

 
TERÇA-FEIRA 

 
DATA:06/10/2020 

 
SEMANA:06 

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

 
TURMA: 

BERÇÁRIO I A 

 

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

 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 
usando instrumentos riscantes e tintas. 

 



 

 

 

 

 

 

                                 

 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL:  ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

TERÇA-FEIRA DATA: 06/10/2020 SEMANA: 06 

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

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o Outro e o Nos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar imagens positivas de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

 

 

ATIVIDADE 2 BERÇÁRIO IB 

 Atividade a ser desenvolvida: Conhecendo uma horta ou feira. Sugestão: Tirar fotos da criança. 

Estratégia/Contribuições Didática:  Em um ambiente tranquilo a criança irá assistir o vídeo ö 

grande rabanete¨, após o vídeo a família devera convidar a criança para ir visitar a horta ou passear 

na feira e assim reconhecer o grande rabanete, essa atividade se possível deverá ser registrada 

por meio de fotos.  

Fonte: https://g.co/Kgs/sSoRR1 

 

https://g.co/Kgs/sSoRR1


 

 

Atividade 02 BERÇÁRIO IC 

 Qual a fruta? 

 Estratégia/contribuições didáticas: Separe pelo menos 5 opções de frutas e legumes e uma 

caixa de papelão com um espaço (que depara tirar o alimento) aberto na parte superior. Coloque 

as frutas e os legumes dentro da caixa e deixe que a criança tire de dentro da caixa e pergunte a 

ela “Qual é está fruta/legumes?”, “Qual a cor?”, caso a criança não saiba o adulto pode ajudá-lo, e 

a cada acerto comemore com palmas e parabéns. 

 

              

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
TERÇA-FEIRA 

 
DATA: 06/10/2020 

 
SEMANA: 06 

 
PROFESSORES:FRANCISCA, VERENICE, ROSANA, TAMIRES 

 
TURMA:  
BERÇÁRIO IC 

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

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de 
objetos e materiais (cor, odor, sabor, temperatura). 



  

 

ATIVIDADE 2 

BERÇÁRIO ID 

Atividade a ser desenvolvida: Legumes e frutas com massinha de modelar. 

Estratégia/contribuições didáticas: Disponibilize as frutas e legumes da brincadeira cobra- cega 

para que a criança possa reproduzir na massinha de modelar. 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
TERÇA- FEIRA 

 
DATA: 06/10/2020 

 
SEMANA 06 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, plano, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 


