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

19/04/2021 
SEMANA: 7 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 
 

ATIVIDADE: História – A menina que não gostava de ler. 
 
ESTRATÉGIA: 
Iremos trabalhar a Semana do Livro. 
A leitura é muito importante para o desenvolvimento da inteligência das crianças, 
estimula a imaginação, a criatividade, proporciona conhecimentos e valores aos 
pequenos. 
 
Escolha um cantinho aconchegante da casa para a atividade, onde a criança 
possa ficar confortável para ouvir e se concentrar.  
A família deverá apresentar a história através do link para a criança. 
 
Link de acesso para a história: https://youtu.be/AroCVv6b-wo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 
Nome do aluno:  Semana 7 
Professor: Edileuza, Helena, Naile, Fabricia, 
Mônica, Loriane 

Data: 19/04/2021 Turma: 
Berçário IB 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

Brincadeiras divertidas 

Ao brincar, interagir e se comunicar a criança usa signos que podem ser 
definidos como elementos que representam ou expressam outros objetos ou 
situações da sua vivência. Assim sendo, é por meio das interações sociais, 
considerando os aspectos: social, motor, cognitivo e emocional do indivíduo, que 
a criança se desenvolve. A brincadeira propicia a interação e reflexão da 
realidade, onde a criança inconscientemente oferece elementos aos adultos, 
para que dessa forma consciente venham a intervir em seu mundo infantil e 
contribuir para a sua formação e desenvolvimento enquanto protagonista da 
aprendizagem (Currículo Municipal de Ribeirão Pires, pg.11). 

Instrumentos musicais 

Hoje se comemora o dia do índio. Por isso preparamos essa atividade. 
As crianças farão como os índios criando seu próprio instrumento musical. 

Estratégia: Com a ajuda do adulto a criança confeccionará seu próprio 
instrumento musical podendo ser chocalhos, tambor, instrumentos de sopro. 

Contribuições didáticas: Desenvolver percepção auditiva, estimular a 
coordenação motora e aprender um pouco sobre a cultura indígena. 

Obs. O chocalho poderá ser feito com garrafinha pet. Coloque feijão ou 
pedrinhas na garrafinha e lacre ela com a tampa e adesivo. Esse da imagem tem 
um pedaço de cabo na ponta é opcional. Caso queira poderá decorá-la.  
Instrumento de sopro: canudos e fita adesiva para prendê-los. 

 

        
Fonte: https://variosmateriais.blogspot.com/2019/08/como-fazer-um-chocalho-com-material.html                                           

https://br.pinterest.com/pin/407294360030475392/ 


