
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA  EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/03/2021 SEMANA: 01 

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

Berçário II A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 
 

  
 

Atividade:  Teatro de fantoches criando uma história. 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

Recurso: O fantoche criado pela criança, boneca, pelúcia, material reciclado, 

brinquedos diversos. 

 

Estratégia:  

 

 

O adulto irá proporcional a criança usar a imaginação com matérias disponíveis, 

e criar sua própria história, de super herói, de uma viagem a lugares de 

aventuras, de uma princesa. 

Deixar a imaginação e criatividade da criança explorar, o adulto deve ficar 

perguntando para a criança o que o personagem está fazendo, qual nome dele, 

etc... 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  Deixar a criança contar uma história 

contribui para o desenvolvimento da linguagem, uma vez que amplia o universo 

de significado da criança que é vital importância na Educação Infantil.   

 

 

 

 



    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/03/2021 SEMANA: 01 

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

Valdenice.  

TURMA:  

Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  

  
LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/0hhz7KSEIAE 

Galinha Pintadinha 

 

Atividade: Conhecendo os gatinhos.   

 

Faixa etária: 2 anos.  

 

Recurso: 

Celular, computador ou televisão. 

 

 

Estratégia: 

 

O adulto irá colocar o desenho para a criança assistir e cantar a música.  

Em seguida conversar com a criança sobre os gatinhos. 

Se você não tiver gato em casa, mencione um conhecido da criança que tenha 

gato.  

Tem gente que tem gato preto.  

Tem gato que é preto com manchas brancas, 

Tem gatos que são pequenos, outros maiores,  

Que devemos respeitar os animais e não machucar os animais. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade tem como proposta estimular atitudes de cuidado e respeito, com 

os animais. Trabalhando também, tamanho e cor. 

 Despertando a imaginação e promovendo a oralidade.   

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0hhz7KSEIAE


 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Marisa, Eliane. TURMA:  

Berçário II C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
 

Link da atividade: 

 https://youtu.be/q7dC_DnY17E 

Cuidados com os animais domésticos – Turma da Mônica.  

 

 

Atividade: Seu dono mandou. 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

Recursos: 

Celular, tablet, computador. 

 

Estratégia: 

 

O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo da turma da Mônica "Cuidados 

com os animais domésticos". 

Após o adulto em um local amplo sem risco da criança se machucar com 

movimentos. 

A brincadeira “seu dono mandou” onde ele falará alguns comandados com 

relação ao cachorrinho, a criança deverá obedecer. 

Seu dono mandou, dar a patinha! 

Seu dono mandou... deitar no chão, sentar no chão, pular. 

.  

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar o conceito de cuidados, os direitos e bem estar do animal, 

no caso o cachorro. Trabalhando a coordenação motora e estimular sua 

orientação espacial e a exploração do ambiente ao seu redor. 

 

 

 

https://youtu.be/q7dC_DnY17E

