
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

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

  

 
 

Atividade: Apresentação da Bandeira do Município de Ribeirão Pires e suas 

cores. 

 

Faixa etária: 2 anos 

 

Recurso: Celular, tablet, computador. 

 

Estratégia:  

O adulto irá conversar com a criança referente à bandeira e suas cores como: 

vermelho, azul, verde, branco e amarelo a qual representa nossa cidade, 

 As cores podem estar relacionadas a todos os aspectos da vida da criança, tanto 

em casa quanto na escola. Por isso, é importante  estimular as associações das 

cores com os elementos do dia a dia delas, e ao apresentar à Bandeira da nossa 

cidade despertar nas crianças o interesse pela cultura e o desejo de participar 

dela.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Fará à criança ter maior atenção e 

concentração despertando seus valores cívicos e de patriotismo. 

 

 

 

 



 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

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

  
 
            Link da atividade:  https://youtu.be/wViV_FCyVJk 

O castelo do Robson Miguel 

 

 

            Atividade: Conhecendo um castelo. 

Faixa etária: 2 anos. 
 
Recurso: Celular,tablet, computador ou televisão, papelão, cola, 

tesoura, papel colorido, material reciclável ( garrafa pet, caixa de 

leite,etc). 

 

 
Estratégia:  
 
O adulto irá retomar a conversa com a criança sobre sua casa, sua cidade 

e sobre diferentes de moradias. 

Em seguida, assistir ao vídeo sobre o castelo do Robson Miguel, explicar 

que este castelo é real, igual os castelos dos contos de fadas, e que este 

“Castelo” é aqui na nossa cidade, e pode fazer visitações. 

Após assistir o vídeo e conversar sobre o assunto de moradia, o adulto 

junto coma a criança, confeccionará uma casa ou um castelo com 

materiais diversos, o importante é deixar a criança viajar neste mundo 

encantador do faz de conta, e se deliciar com as imagens deste castelo 

maravilhoso. 

 
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.   
 
 

 

 

 

https://youtu.be/wViV_FCyVJk


 

 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

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

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa TURMA:  
Berçário 2C 

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

 

Atividade: Um passeio educativo. 

 

Faixa etária: 2 anos 

 

Recurso: Meio ambiente e diálogo. 

 

Estratégia: 

 

Convidar a criança a fazer um passeio ao redor de sua casa, na rua ou até 

mesmo pelo bairro em que vive. O responsável poderá ser norteador da 

conversa, estimulando um diálogo sobre a natureza, diferentes animais, árvores 

e plantas da região, estimulando a preservação do não jogar lixo ou cortar as 

árvores e as plantas. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é explorar a realidade ambiental da cidade onde mora realizando 

descobertas. Estimular a pronúncia e aumento do vocabulário. 

 

 

 

 

 

 

 


