
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 17/03/2021 SEMANA: 3 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

   
 

Atividade: Brincando com areia comestível  

 

Faixa etária: 1ano e 6 meses 

 

Recurso: 

Bacia, brinquedos, forminhas, farinha de trigo, óleo. 

 

Receita da areia comestível: 

8 xícaras de farinha de trigo 

1 xícara de óleo 

https://lunetas.com.br/aprenda-a-fazer-areia-caseira-para-brincar-em-casa-nos-

dias-chuvosos/ 

 

 

Estratégia: 

O adulto irá preparar a areia comestível seguindo link da receita.  

Após a preparação da receita, coloque a areia em uma bacia com brinquedos e 

forminhas. Sente-se com a criança em um canto da casa e convide-a a criar um 

bolo para o aniversário da cidade de Ribeirão Pires deixando que ela descubra 

diferentes sensações, texturas e formas de criar.  

Finalizem cantando parabéns! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Nessa idade os pequenos experimentam os materiais e nesse sentido a 

atividade foi comestível, lembrando que não é para a criança comer é apenas 

para que se por acaso ela coloque na boca não faça mal. Essa atividade 

proporciona o desenvolvimento da criatividade e imaginação, o sensorial e a 

coordenação motora. 

 

 

 

 

https://lunetas.com.br/aprenda-a-fazer-areia-caseira-para-brincar-em-casa-nos-dias-chuvosos/
https://lunetas.com.br/aprenda-a-fazer-areia-caseira-para-brincar-em-casa-nos-dias-chuvosos/


 

 

 

    

  

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSOR: Jéssica, Neide, Shirlei e Silvana. TURMA:  
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

  
 

 Atividade: Minha casa, minha cidade! Conhecendo minha cidade. 

 

Faixa etária: 1ano e 6 meses. 

 

Recurso: Celular. 

 

Estratégia: 

O adulto irá passear com a criança em uma área verde e externa da casa pode 

ser próximo de sua residência, mostrando e incentivando a criança observar as 

árvores, pássaros, flores, não esqueça também de registrar esse momento com 

uma foto da criança, observando a natureza e o espaço da sua casa ou próximo 

dela. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A atividade tem como objetivo fazer com que a criança explore o ambiente onde 

vive, observando, reconhecendo elementos da fauna e flora, da sua casa e da 

cidade em que reside. 

 

 

 

 

 


