
ATIVIDADE 02 BERÇÁRIO IA 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: BOLINHA DE SABÃO AO AR LIVRE. 

Estratégia/contribuições didáticas: Brincar e chamar a atenção do bebê com recurso (BOLINHA 

DE SABÃO), ao mesmo tempo que o bebe irá se divertir, ele irá interagir com o outro e trabalhar 

sua percepção. Sugestões de locais: no quintal, no parque, em algum local arejado (Pode usar o 

próprio shampoo do bebê, para evitar qualquer tipo de alergia) 

https://brasil.babycenter.com/a25005165/atividade-ao-ar-livre-bolhas-de-

sab%C3%A3o#:~:text=Como%20fazer,bolhas%20n%C3%A3o%20entrarem%20no%20olho. 

https://www.tempojunto.com/2014/09/02/bebes-e-bolhas-de-sabao/ 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 

QUINTA-FEIRA DATA: 15/10/2020 SEMANA:07 

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

e Stephaine. 

TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: (EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

https://brasil.babycenter.com/a25005165/atividade-ao-ar-livre-bolhas-de-sab%C3%A3o#:~:text=Como%20fazer,bolhas%20n%C3%A3o%20entrarem%20no%20olho
https://brasil.babycenter.com/a25005165/atividade-ao-ar-livre-bolhas-de-sab%C3%A3o#:~:text=Como%20fazer,bolhas%20n%C3%A3o%20entrarem%20no%20olho
https://www.tempojunto.com/2014/09/02/bebes-e-bolhas-de-sabao/


 

 

Atividade 02 BERÇÁRIO IB 

Atividade a ser desenvolvida: Brincadeiras na cabana 

Estratégia e Contribuição: Vamos brincar de cabana, na sala no sofá, no quarto ou onde for 

melhor montar uma cabaninha. 

Pegue alguns lençóis, cangas, lenços grandes e coloque por cima dos objetos acima. Formando a 

cabana. Pode também colocar vassouras ou rodos para a estrutura. Vale lembrar que pode usar a 

imaginação para essa brincadeira divertida. Dentro da cabana a criança pode fazer diversas 

brincadeiras, criar, imaginar, inventar e ainda experimentar coisas que normalmente não fazem no 

dia a dia. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 

QUINTA-FEIRA 

 

DATA: 15/10/2020 

 

SEMANA: O7 

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

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimento.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 

interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 



 

 

Atividade 02 BERÇÁRIO IC  

Atividade a ser desenvolvida: Cabaninha 

Estratégia/contribuições didáticas: Em um espaço de casa, organize toalhas grandes, lençóis 
grandes, encoste mesa, sofá e cadeiras, cubra com os tecidos, deixando bem escuro dentro, deixe 
um espaço grande onde podem explorar e ficar tranquilo, depois é só deixar a imaginação fluir. 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
QUINTA-FEIRA 

 
DATA: 15/10/2020 

 
SEMANA: 07 

 
PROFESSORES: Rosana, Francisca, Nice e Tamires 

 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2EOO3) Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa etária e adultos. 



 

 

ATIVIDADE 02 Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Baile com a Família 

Estratégia/contribuições didáticas: Vamos aproveitar o isolamento social e fazer algo que as 
crianças adoram, que tal um bailinho? Mesmo que sejam só vocês, eles vão gostar muito, você 
escolhe as músicas bem animadas e que a criança goste, será um momento bem proveitoso e após 
que tal uma degustação de algo que vocês gostem muito?  
Esperamos que essa semana da criança seja cheia de Saúde, Paz e boas lembranças a todos. 
 

 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
QUINTA-FEIRA 

 
DATA: 15/10/2020 

 
Semana 07 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gestos e movimento “O eu, o outro e o nós” 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço. 
(Pular, saltar, dançar) combinando movimento e seguindo orientações. 
 


