
 

 

ATIVIDADE 03 BERÇÁRIO IA 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: BALADINHA EM CASA. 

Estratégia/contribuições didáticas: Preparar um ambiente atrativo, com recursos simples, mas 

de forma criativa, com cores vibrantes, pode-se usar lençol, os próprios brinquedos, tudo que 

lembre uma festa infantil, selecione em seguida uma lista de músicas conforme o gosto musical do 

seu bebê, em um cantinho coloque frutas variadas, e curta esse momento com ele. Quem tiver 

fantasias, pode utilizar, para deixar este momento ainda mais interessante. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

SEXTA-FEIRA DATA: 16/10/2020 SEMANA:07 

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

Stephaine. 

TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu 

corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. 



 

 

Atividade 03 BERÇÁRIO IB 

Atividade a ser desenvolvida: Cineminha 

 Estratégia e Contribuição: Em um ambiente acolhedor e seguro, o adulto deverá preparar uma 

sala de cineminha, para a criança. Pode convidar outras crianças do seu convívio para uma 

sessão de cinema em casa. Para encerrar a semana da criança, nada melhor que inventar um 

cinema em casa, com pipoca, suco e uma boa sessão desenho ou filme para a criançada 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

SEXTA-FEIRA DATA: 16/10/2020 SEMANA: 07 

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

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O Eu, O Outro e o Nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Interagir com outras crianças da mesma faixa etária, 

adaptando-se ao convívio social. 



 

Atividade 03 BERÇÁRIO IC 

 Atividade a ser desenvolvida: Caça ao tesouro 

Estratégias/ contribuições didáticas: Num espaço, disponibilizar objetos, brinquedos em lugares 

diferentes e esconder, chamar as crianças e dar pistas de onde está tal objeto, sempre dar dicas 

ou ajudar a criança, no final da brincadeira, deve achar o brinde que pode ser uma fruta. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
SEXTA-FEIRA 

 
DATA: 16/10/2020 

 
SEMANA: 07 

 
PROFESSORES: Rosana, Francisca, Nice e Tamires 

 

 
TURMA:  
BERÇÁRIO IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos  

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CGO2) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por 

noções como frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas.  



 

 

ATIVIDADE 5 Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Contação de História elaborada pelos Pais. 

Estratégias/ contribuições didáticas: Sim, uma das coisas que as crianças mais adoram é 

história, quando ela é contada especialmente para ela então, aí fica bem mais interessante, faça o 

momento história, escolha uma história e conte ao seu filho, esse momento pode ser o momento 

pipoca também, hummm! História com pipoca, faça da melhor forma para sua família, mas reúna 

as crianças e leia para elas, será um momento inesquecível para ela. 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
SEXTA- FEIRA 

 
DATA: 16/10/2020 

 
Semana 07 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Fala, Pensamento e imaginação” 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EEI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura 
de histórias e outros textos, diferenciando escrita e ilustrações e acompanhado, com orientação do 
adulto-leitor, a direção da leitura. (de cima para baixo, da esquerda para a direita) 


