
    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/03/2021 SEMANA: 3 

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

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

  
  
LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/jty3vuDhyGY 

  

Atividade:  

Data comemorativa da cidade. 

 

Faixa etária: 1ano e 3 meses. 

 

Recurso: 

Celular, tablet, notebook, tampas, potes, garrafa plástica, materiais diversos de 

plástico de tamanho diversos. 

 

Estratégia: 

O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo “Festas das Formas 

Geométricas”.  

Em seguida com os materiais disponíveis, deixar a criança manusear, embilhar, 

colocar um do lado do outro, usando a criatividade para montar coisas e objetos  

A criança pode imaginar um avião, carro, navio, etc. 

Após incentivar a criança a montar um bolo, empilhar os objetos etc. Para 

lembrar do aniversário de Ribeirão Pires. 

Cante parabéns para criança perceber a cidade onde mora também faz 

aniversário. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade desenvolve gradativamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle em seu desenvolvimento motor. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jty3vuDhyGY


 

 

    

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/03/2021 SEMANA: 3 

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

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

 
Atividade: Aniversário da minha cidade 

Faixa etária: 1ano e 6 meses  

Recurso: 

Celular, tablet, fotos de bolo, fotos de aniversário da criança, ovo, margarina, 

liquidificador, açúcar, leite, fermento em pó, areia, giz de cera, lápis de cor, papel 

diverso. 

Estratégia: 

No primeiro momento, o adulto junto com a criança irá visualizar fotos de 

aniversário da criança, conversar sobre aniversário da criança, e que a cidade 

também faz aniversário, vamos desenhar um bolo? O adulto irá auxiliar a criança 

no desenho, pode ser no papel ou no chão de areia a criança irá desenhar um 

bolo para Ribeirão Pires. 
 

Segundo momento, o adulto irá fazer bolo simples para criança, se tiver os 

ingredientes ou comprar já feito, se não quiser fazer o bolo e opcional na 

atividade. Pode usar outra receita de preferência 

 

 

Ingredientes: 

• 3 ovos 

• 2 colheres (sopa) de margarina 

• 2 copos (requeijão) de açúcar 

• 2 copos (requeijão) de farinha 

de trigo  

• 1 copo (requeijão) de leite 

• 1 colher rasa de fermento em 

pó 

 

Modo de preparo:  

1. Bata no liquidificador os 

ovos, o açúcar e a 

margarina. 

2. Depois acrescente a farinha, 

o leite e o fermento em pó, 

bata novamente. 

3. Coloque em uma forma 

untada com margarina e 

farinha de trigo, leve ao 

forno. 

 

  Receita disponível https://www.tudogostoso.com.br/receita/11252-bolo-de-

liquidificador.html 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A atividade tem como objetivo fazer com que a criança memorize as datas 

comemorativas de sua cidade através de atividades lúdicas. 

https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/como-untar-a-forma-do-bolo/
https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/como-untar-a-forma-do-bolo/
https://www.tudogostoso.com.br/receita/11252-bolo-de-liquidificador.html
https://www.tudogostoso.com.br/receita/11252-bolo-de-liquidificador.html

