
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/03/2021 SEMANA: 02 

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

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

 
 

 
 

Atividade: Caixa surpresa da família.  

 

Faixa etária: 2 anos 

 

Recurso: Caixa de papelão ou um saco grande escuro; objetos dos integrantes 

da família que morem com a criança, por exemplo, chinelo, boné, relógio, celular, 

roupas ou brinquedos. 

 

Estratégia: 

 Em uma caixa de papelão colocar objetos com texturas diferentes (brinquedos 

diversos) e depois pedir para a criança por a mão e com olhos vendados ou não 

deixar a criança ver objeto, pergunte a ela de quem é o objeto. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Além de aguçar a curiosidade, a caixa 

surpresa ajuda a trabalhar às sensações ligadas ao tato. 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/03/2021 SEMANA: 2 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice.  TURMA: BII B 

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

  

Link da atividade: 

https://youtu.be/xIIeU84lRCY 

História da Joaninha sem bolinha 
          Autora Carolina Rodrigues da Silva Souza 

 

Atividade: A Joaninha.  

 
Faixa etária: 2 anos. 

 

Recurso: Celular, computador,tablet, televisão e meias.  
 
 
 
Estratégia:  
 
Convide a família para ouvir a história da “Joaninha sem bolinha”.  
Com toda familia reunida o adulto vai fazer um teatro da historia da 
Joaninha sem bolinha. 
Com meias coloridas, utilizar como fantoches representando os 
personagens, colocando nas mãos e ficando atrás do sofá, conte a 
história da Joaninha sem bolinha, fazendo diferentes entonações na voz 
para chamar a atenção da criança. Enfatize o respeito entre as pessoas, 
e aos animais.  
 
 
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Esse vídeo tem como objetivo contribuir através da história na 

formação da personalidade, no desenvolvimento do pensamento 

reflexivo e crítico da criança, despertar a curiosidade, imaginação 

e a criatividade da mesma. 

 
 
 
 

 

https://youtu.be/xIIeU84lRCY


    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA 11/03/2021 SEMANA: 2 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Kátia e Marisa. TURMA: Bll-C 

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

  
 
 LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/_Lx9c-eMwVw 

(Os Habitantes do Fundo do Mar – Peixinhos). 

 

Atividade:  Dinâmica das diferenças. 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

Recurso: 

Celular ou computador, papel sulfite ou folha comum, lápis ou caneta, e se 

possível lápis de cor. 

 

Estratégia: 

Adulto após assistirem ao vídeo - Os Habitantes do Fundo do Mar – Peixinhos o 

adulto deverá pegar uma folha de papel e desenhar um aquário com três 

peixinhos 

 O primeiro com duas barbatanas, o segundo com apenas uma barbatana e o 

terceiro com as duas barbatanas com o corpo cheio de bolinhas.  

Se tiver lápis de cor em casa, poderá pedir para criança pintar da maneira dela 

o desenho.  

Para finalizar a dinâmica o adulto deverá explicar que no mesmo aquário existem 

peixinhos diferentes e que no mundo em que vivemos também é assim, existem 

pessoas diferentes e que todos necessitam de respeito. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da dinâmica das diferenças é trabalhar as características físicas 

diferentes das pessoas, como uma forma de combater o bullying, e ao mesmo 

tempo trabalhar o respeito e empatia pelo próximo.  

 

 

https://youtu.be/_Lx9c-eMwVw

