
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA:  
Berçário 2 A 

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

 

 
Atividade: Nossa Cidade Ribeirão Pires. 

 

Faixa etária: 2 anos 

Recurso: Celular, tablet, computador. 

Estratégia: O adulto irá conversar com a criança a respeito da cidade em que 

moramos que completará 67 anos no próximo dia 19 de março, em seguida 

pontuará que a cidade possui bairros, uma grande área verde, sendo riquíssima 

em sua fauna, assim nossa cidade é considerada uma Estância Turística, pois 

recebemos muitos visitantes para contemplar suas belezas naturais. 

Por fim, apresentar a criança, imagens de nossa cidade, pesquisar mais pontos 

da cidade e do bairro onde a criança mora. 

 
 

Curiosidade sobre esta atividade: Fará a criança perceber que seu bairro faz 

parte de uma cidade. 

 

 

 

 
 
 



 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

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

PROFESSORAS: Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice.  TURMA:  
Berçário 2 B 

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

  

Atividade: Uma conversa em familía.  

 
Faixa etária: 2 anos. 

Recurso: Celular. 
 

 
Estratégia:  
O adulto irá sentar se confortavelmente com a criança, convide os demais 
moradores da casa, para participar da conversa.  
Comecem a se apresentar: 
Quem sou eu? Meu nome, idade, onde moro, com quem moro, minha 
casa fica situada em que bairro e cidade, minha casa é, (térrea, sobrado, 
na cor.., a do meu vizinho é..) 
Após comparar as casas olhando do portão ou fazendo um passeio pela 
rua, se possível registrar as curiosidades e respostas da criança.  
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
 
A proposta é informar à criança sobre quem ela é quem são os membros 
da família.  Onde ela mora, conhecer seu bairro e a diversidade de 
moradias que existe em sua cidade, de uma forma lúdica e divertida.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Eliane e Marisa. TURMA:  
Berçário 2 C 

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

  
 

 

Link da atividade: 

https://youtu.be/JXTPI75cu0Q 

Patati Patatá - Fui morar numa casinha. 

 

Atividade: Conversando sobre o local em que vivemos. 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

Recursos: Celular, tablet ou computador.  

 

Estratégia: 

 

O adulto irá assistir com a criança o vídeo Patati e Patatá - Fui morar numa 

casinha.  

Em seguida, o adulto deverá perguntar para a criança, onde os personagens 

estavam cantando? (casinha). 

Perguntar onde a criança mora, nesse momento poderão andar pelos cômodos 

da casa e finalizar o passeio pelo lado de fora da mesma, observando as casas 

próximas a sua. Registre por meio de fotos ou vídeo esse momento.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é incentivar que a criança reconheça a sua casa, como um importante 

espaço de convivência e integração familiar, assim como o local onde está 

localizada sua casa na cidade.  

 

 

 

 

https://youtu.be/JXTPI75cu0Q


 


