
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/03/2021 SEMANA: 3 

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

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

Google: Imagem                                                                           

Atividade:                                                                                                     

Reconhecer a própria imagem. 

Faixa etária: 1 ano e 6 meses. 

Recursos: Tapete, almofadas, foto da criança e da família. 

 

Estratégia:      

O adulto irá separar algumas fotos da família, principalmente aquelas que a 

criança está.     

No canto da sala, coloque o tapete, almofadas e as fotos dispostas de modo que 

a criança se sinta atraída para se locomover até as fotos. 

Pedir para criança ir pegar a sua foto de maneira que se reconheça pelo nome 

quando for chamada e pela foto. 

 

Curiosidade sobre está atividade: A criança é muito curiosa desde pequena 

ao trabalhar o reconhecimento através das fotos contribui intensamente para a 

construção da identidade. 

 



     
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 16/03/2021 SEMANA: 3 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

Atividade: Brincar de trem. 

 

Faixa etária:  1 ano e 6 meses. 

 

Recurso: 

Caixa de Papelão ou lençol. 

 

Estratégia: 

Em um espaço da casa, com uma caixa de papelão grande, que a criança 

consiga sentar dentro ou lençol, o adulto irá brincar com a criança. 

A criança vai sentar dentro da caixa ou em cima do lençol, mas com todo cuidado 

para que ela consiga se apoiar, depois a convide para brincar de trem, arraste a 

caixa ou o lençol, fingindo ser um trenzinho, lembre-se de fazer sons com a boca, 

representando o barulho do trem e o apito. Diga que é o trenzinho da cidade, na 

qual ela já deve ter visto no bairro e no centro da cidade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é fazer com que a criança brinque trabalhando a 

coordenação motora com o apoio das mãos e conheça curiosidades da sua 

cidade na brincadeira do trem. 

 


