
 
 
ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 
NOME DO ALUNO: DATA: 

07/05/2021 
SEMANA: 9 

PROFESSOR: Ida, Gislene, Juliana, Sandra, Sara e Stella. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 

ATIVIDADE: Carimbo com o dedo – Cartão para a mamãe. 
 
ESTRATÉGIA: 
Nessa atividade vocês podem escolher qual é atividade que será feita, com tinta. 
Em uma sulfite ou papel que você tiver e tintas coloridas se você for fazer a 
atividade de flor. 
Na pontinha do dedo da criança você passa a tinta e depois vai carimbando no 
papel e fazendo uma flor. 
A outra é com uma cor de tinta você passa a tinta no pezinho da criança e depois 
carimba no papel, logo depois, você pode escrever: “Mamãe, meus pezinhos me 
levam onde o seu coração está”. 
OBS. Tire fotos ou filme. Na hora de pintar eles sentirão cosquinha. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 
Nome do aluno:  Semana 9 
Professor: Edileuza, Helena, Naile, Fabricia, 
Mônica, Loriane 

Data: 07/05/2021 Turma: 
Berçário IB 

Campos de Experiência: corpo, gestos e movimentos. 

 
Atividade: Cores 

Estratégia: Vamos assistir o vídeo musical cantando e dançando junto com 
o Patinho Colorido, após cantar e dançar o adulto poderá procurar objetos em 
casa da mesma cor dos patinhos, e cantar a música novamente agora mostrando 
para a criança o objeto da cor do patinho. 
        O patinho amarelinho resolveu mudar de cor usou tinta colorida e azul ele 
ficou. 
         Viva o patinho azul, viva o patinho azul, viva o patinho azul, viva o patinho 
azul... 
        O patinho azulzinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e vermelho 
ele ficou. 
        Viva o patinho vermelho (4x) 
        O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e 
verdinho ele ficou. 
        Viva o patinho verdinho(4x) 
       O patinho que era verde resolveu mudar de cor usou tinta colorida e 
amarelo ele ficou. 
       Viva o patinho amarelo(4x) 
 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg 

 

 


