
    
 

  
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli e Priscila.  TURMA:  
Berçário 1 A 

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

 

 
Atividade: Caixa surpresa. 

 

Faixa etária: 1ano e 3 meses. 

 

Recursos: 

Caixa de sapatos, espelho, fita adesiva. 

 

Estratégia: 

Primeiro o adulto irá separar uma caixa se sapato, que possa caber o espelho 

de casa, não pode ser muito pequeno, pois dificulta a visualização da criança. 

Com uma fita adesiva, fixa o espelho no fundo da caixa.  

Em seguida o adulto junto com a criança em um ambiente tranquilo e sentados 

da casa. 

Inicia -se uma conversa com a criança, que tem uma linda surpresa dentro da 

caixa, despertar a curiosidade da criança, perguntando o que será?  

Depois entregue a caixa para criança e deixe-a abrir, observe a reação dela em 

ver a sua imagem refletida no espelho.  

Converse com ela dizendo, olha lá, diga seu nome, aproveita a atividade, cante 

parabéns por ela ter se reconhecido no espelho e para reforçar a identidade de 

seu nome. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Os bebês costumam ser curiosos por natureza e sempre buscam novas 

possibilidades nas suas descobertas, eles ficam encantados com a imagem 

refletida no interior da caixa. 

 

 

 

 



 

 

    

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSOR: Jéssica, Neide, Shirlei e Silvana. TURMA:  
Berçário 1 B 

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

  
 

 Atividade: Conhecendo a minha cidade. 

 

Faixa etária: 1ano e 6 meses. 

 

Recurso: 

Imagens, revistas, jornais, fotos, celular, tablet. 

 

Estratégia: 

O adulto irá organizar fotos da família em pontos turísticos ou locais preferidos 

da família na cidade/bairro em que vivem.  

Em seguida, a família toda reunida dialogar com a criança sobre as imagens, 

incentive a criança a reconhecer e nomear locais de seu convívio e até mesmo 

apresentar novos locais.  

Utilize os recursos acessíveis que a família dispõe, fotos impressas, vídeo de 

algum local da cidade Ribeirão Pires. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A atividade tem como objetivo apresentar e relembrar momentos do 

bairro/cidade em que mora, desbravar sua cultura local e incentivar a 

comunicação da criança. 

 

 

 

 

 

 


