
ATIVIDADE 01 BERÇÁRIO IA 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: CINEMINHA COM PIPOCA. 

Estratégia/contribuições didáticas: Utilizar algum aparelho para assistirem uma de nossas 

sugestões, como TV, celular ou tablete. E sugerimos por maior segurança que os responsáveis 

preparem a pipoca de sagu, segue link da receita, não possui casquinha e consequentemente 

menor risco de engasgos, caso não queiram, poderão usar a pipoca normal, retirando a 

casquinha e com a supervisão de um adulto). 

Sugestão de filmes ou vídeos:  DVD`S Galinha Pintadinha, Mundo Bita ou Palavra Cantada. Ou 

filme da Zootopia. 

https://comidinhasdochef.com/pipoca-de-sagu/ 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

QUARTA-FEIRA DATA: 14/10/2020 SEMANA: 07 

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

e Stephaine. 

TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta Fala Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e 

audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc. 

https://comidinhasdochef.com/pipoca-de-sagu/


 

 

ATIVIDADE 01 BERÇÁRIO IB 

Atividade a Ser Desenvolvida: Esconde-Esconde 

 Estratégia/Contribuições Didáticas: Em um ambiente seguro, o adulto irá pegar um lençol ou 

um tecido grande e se cobrir e perguntar para a criança. Cadê quem está embaixo do lençol e (falar 

o nome da pessoa que está escondida). A criança vai puxar o pano e “achar” você. Repita a 

brincadeira escondendo a criança, sempre enfatizando o nome dela enquanto pergunta. Cadê 

quem está embaixo do lençol. 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

QUARTA-FEIRA DATA: 14/10/2020 SEMANA: 07 

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

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu O Outro e o Nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas 

brincadeiras e interações das quais participa. 



  

 

 

Atividade 01 BERÇÁRIO IC  

Atividade a Ser Desenvolvida: Dentro/ fora 

Estratégia/contribuições didáticas: Em um espaço grande, desenhe um círculo grande, deixando 

as crianças ao redor e bem à vontade. Um adulto dar a ordem DENTRO OU FORA e todas as 

crianças cumprem. Antes de brincar deve ensinar a brincadeira e fazer uma vez para que todos 

vejam. 

 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
QUARTA-FEIRA 

 
DATA:  14/10/2020 

 
SEMANA: 07 

 
PROFESSORES: Rosana, Francisca, Nice e Tamires 

 

 
TURMA 

BERÇÁRIO IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  corpo, gestos e movimentos 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2CGO1) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 

cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 



 

 

 

ATIVIDADE 01 Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Risque e rabisque. 

Estratégia/contribuições didáticas: Semana da Criança! Que tal construir com seu filho um risque 
e rabisque feito com material reciclado?  
Materiais necessários: Folhas de sulfites, cola, pedaço de papelão, um pouco maior que o sulfite 
que será usado. (Pode ser cortado o sulfite ao meio, fica a sua escolha o tamanho do risque e 
rabisque).  
Após separar o sulfite que será usado, colar a pontinha da primeira folha do papelão que dará 
suporte, e assim sucessivamente com as outras folhas. A quantidade de folhas e o tamanho fica a 
sua escolha. Seu filho vai ficar muito Feliz em fazer junto com você esse brinquedo, ele pode riscar 
com giz de cera, lápis de cor ou outro material que vocês tenham a disposição em casa. 
 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
QUARTA- FEIRA 

 
DATA: 14/10/2020 

 
SEMANA 07 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gestos e movimento”  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. 
 


