
   

Berçário I                       
19 de outubro 

Segunda – Feira 

         PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 
   UMA DESCOBERTA DIVERTIDA 

Para crianças pequenas as descobertas se dão por meio da simplicidade e dentro do cotidiano de seus 

lares e tudo o que o cerca. Então experiências relacionadas as emoções são algo que fazem parte de sua vida 

desde o nascer, pois é por meio das emoções que os bebes se comunicam. O choro, o sorriso, o franzir da 

testa e entre outros meios de comunicações corpóreas. Então, esta semana vamos aprender e vivenciar um 

pouco mais destas emoções? Te convido a experimentar cada proposta e no final relatar o que foi esta 

experiência para você.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 19/10/20 SEMANA: 8 

PROFESSORES: ANA PAULA, ÁVILA, CÉLIA, KATE, REGINA, RENATA, 

ROSELAINE, ROSIANE, VALDECI E VANESSA. 

TURMA: 

BERÇÁRIO I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF05) IMITAR AS VARIAÇÕES DE ENTONAÇÃO E 

GESTOS REALIZADOS PELOS ADULTOS, AO LER HISTÓRIAS E AO CANTAR. 

  



 

 

 

           

Atividade: “Vamos Brincar”: Em um ambiente acolhedor colocar a criança 

em posição confortável para a apreciação do vídeo em um primeiro momento. Em seguida permita 

que ele aproveite o espaço e interaja com a música por meio do cantar e imitar os gestos pedidos pelo 

vídeo. Será uma experiencia divertida para as nossas crianças. 

Ao comando da música faça os gestos solicitados e encoraje a criança a fazê-lo também. Dance e 

repita a canção quantas forem desejadas e se for possível faça uso de um espelho e como está ficando 

as imitações. Se possível registre esse momento em fotos, cada gesto criado. 

Objetivo do uso do espelho é a criança possa conhecer e reconhecer suas feições a cada emoção 

do momento (alegria, descontentamento, frustações, anseios e etc.) será uma experiência nova que 

estarão desfrutando. 

Recurso: Mídia Digital e Espelho. 

Link para vídeo: https://youtu.be/-4vhdshUAjU 
 

 

https://youtu.be/-4vhdshUAjU

