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Nome do aluno: Semana 4 

Professoras: Elaine, Maria, Renata, Tereza, Helena, 
Célia, Kenia, Mirian, Najara, Francisca, Rosângela e 
Miriam. 
 

 
Data: 24/03/2021 

Turma: 
Berçário IA e 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Escuta, Fala pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: PROJETO ÁGUA 
 

Estratégia de aprendizagem: 
Os responsáveis pela criança assistirão juntos ao vídeo da música “Cai Chuvinha”, cantar e 

gesticular com a criança algumas vezes, estimulando a oralidade e os movimentos corporais.  

No decorrer da atividade fotografar ou filmar e postar no grupo do WhatsApp, estamos ansiosos 

para ver como será esse momento. 

 
Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7KG6wG39WgA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7KG6wG39WgA
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Data: 24/03/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos 

 

TEMÁTICA: ESTIMULAÇÃO E BRINCADEIRAS 

 

Criando sombras com o próprio corpo 

Material que serão utilizados: Tecido ou lençol branco e uma lanterna (pode usar a lanterna do 

celular). 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos para mais uma brincadeira?!  

A proposta da brincadeira é a criação das sombras com o próprio corpo usando fonte de luz 

artificial. Para isso a mamãe, papai ou adulto responsável irá preparar uma parede ou um tecido 

branco para servir de anteparo (local onde a sombra vai aparecer) e escureça a sala ou quarto 

fechando portas e cortinas para que fique em penumbra. Projete a luz da lanterna na direção da 

parede ou tecido. E coloque a criança entre o anteparo e fonte de luz. O adulto começará a fazer 

movimentos que refletirá na sombra incentivando a criança a repetir os movimentos, apontando 

fazendo com que a percepção visual se sobressaia ao movimento, focando o olhar para as 

imagens. Utilize também brinquedos e objetos para deixar a brincadeira ainda mais prazerosa. 

Obs.: Essa atividade também pode ser desenvolvida sobre a luz solar. 

Lembre-se de ter cuidado com a temperatura das lâmpadas, não permitindo que as crianças 

toquem e nem que olhem diretamente para luz, para não acontecer queimaduras ou prejudicar a 

visão. 

 


