
 
 
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/03/2021 SEMANA: 01 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 

Berçário II A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: o Eu, o Outro e o Nós. 

  

                           
Atividade:  Brincar de cabana. 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

Recurso: Almofadas, cadeiras e lençóis. 

 

Estratégia:  

O adulto irá separar cadeiras, poltronas ou banquetas, lençóis, cangas ou 

cobertores. 

Em seguida, procure prender as coberturas nas cadeiras ou banquetas, 

formando cabanas.  

Também dá para fazer uma espécie de túnel de cabanas, alternando lençóis e 

cobertores. 

Se você tiver um jardim ou quintal, pode montar as cabanas ao ar livre. 

 Agora, é só chamar a criança para brincar.  

Dá para imaginar que estão em uma floresta, em uma ilha deserta, em um 

planeta distante ou até no fundo do mar e, a partir disso, montar histórias e 

aventuras.  

Com o tempo, você pode incluir situações novas na brincadeira, apagando ou 

acendendo as luzes do ambiente, ou dando lanternas às crianças 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Cabana é uma brincadeira improvisada. Nela, as crianças têm a chance de criar, 

inventar e fantasiar à vontade, ao mesmo tempo em que experimentam coisas 

que normalmente não fazem parte do seu dia a dia. A brincadeira não tem regras, 

nem número fixo de participantes o que vale é a criatividade. 

 



 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/03/2021  SEMANA: 01 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mírian e 
Valdenice.  

TURMA:  
Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: o Eu, o Outro, o Nós. 

  
 
LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/bW7DcFcCxU0 

Os animais de estimação - Pets - Aprendendo com Preguinho. 

 

 

Atividade: Trabalhar o relacionamento e o cuidado com os animais. 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

Recurso: Celular, computador ou televisão. 

 

 

Estratégia: 

O adulto irá apresentar o vídeo - Os animais de estimação - Pets - Aprendendo 

com Preguinho, para a criança. 

Depois, perguntar sobre os animais que aparecem no vídeo, suas características 

e nomes, explique que os animais domésticos são aqueles que convivem com 

os seres humanos.  

Finalize brincando e reproduzindo os sons dos animais com a criança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é orientar a criança sobre os cuidados e proteção aos animais. 

O vídeo comtempla diversos momentos com animais de estimação, tornando 

assim um momento prazeroso e divertido de estimular o sentimento e a 

compreensão da criança de como cuidar e respeitar os animais.  

 

  

 

 

https://youtu.be/bW7DcFcCxU0


 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Eliane e Marisa. TURMA:  
Berçário II C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
 

 

Link da atividade: 

 https://youtu.be/1374gVD-DRk 

Os animais vou proteger. 

 

Atividade: Dançando com os animais. 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

Recursos: Celular, tablet, computador.  

 

Estratégia: 

O adulto irá assistir com a criança o vídeo da música "Os animais vou proteger”. 

A criança dançando ao som da música, participa com palmas, batendo os pés 

no chão, pulando, o adulto acompanha esse momento dançando junto.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar o conceito de cuidado que devemos ter com todos os 

animais e também conhecer os diferentes tipos de animais que existem, 

enquanto a criança se diverte dançando ao som da música. 

 

 

 

https://youtu.be/1374gVD-DRk

