
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/04/2021 SEMANA: 8 

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

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

 
ATIVIDADE: Como eu sou - Espelho ou foto. 
 
ESTRATÉGIA: Esta semana, trabalharemos a identidade da criança, vamos ajuda-la a se 
reconhecer no mundo. Para isso, vamos formar o livro do bebê, prepare-se para guardar todas 
as atividades dessa semana para finalizarmos o livrinho na sexta-feira. 
Para a atividade de hoje, podemos fazer de duas maneiras. Na primeira, vamos precisar de 
uma foto da criança, mostre a fotinho e pergunte: “quem é?”. Mostre as diferentes partes do 
corpo (olhinho, boca, cabelo...) 
A outra maneira de executar a atividade é com um espelho, mostre o reflexo da criança no 
espelho, pergunte: “quem é?” e ajude-o a identificar as suas partes do corpo falando onde está 
o seu nariz, sua boquinha...  
Para finalizar a atividade vamos utilizar uma folha de sulfite dobrada ao meio para começarmos 
o nosso livro. Utilize a primeira metade para fazer uma capa para o nosso livrinho, nela você 
pode escrever: O livro do _________ (nome da criança). Então, na segunda folha, cole a foto 
do bebê ou desenhe uma criança com olhos, nariz, boca... representando o seu bebê. OBS: Se 
desejar, você pode imprimir as imagens abaixo de cada dia para realizar as atividades 
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Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 

 

Desarmamento Infantil 

        No mês de abril temos o dia do Desarmamento Infantil e nessa semana 
trabalharemos essa temática. O objetivo de trabalhar esse tema é levar a reflexão e a 
conscientização das consequências que o incentivo ao uso de arminhas de fogo de 
brinquedo e alguns jogos de vídeo game por crianças podem estimular a violência.  

Referência: https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-desarmamento-infantil/ 

        Pensando assim essa semana oferecemos as crianças do berçário IB, história, jogo 
e brincadeiras que preservam a infância. 

Atividade: Jogo de boliche 

        Materiais: Utilizar umas 06 garrafas pet ou a quantidade que tiver para fazer o jogo, 
fazer uma bola de meia ou bolinha de plástico se tiver e vamos brincar. 

       A criança jogará a bola na sua vez, respeitando a vez do outro participante na hora de 
jogar. 

      Posicione uma distância de um metro para fazer o arremesso com a bola, sempre um 
participante de cada vez, respeitando a regra do jogo e quem derrubar mais garrafas é o 
vencedor. Aplaude a criança sempre incentivando a novas tentativas 

        Saber a importância de ganhar e perder no jogo respeitando as regras. 

        Estimula a coordenação e o equilíbrio. 

 
Fonte:http://blogdebrinquedofja.blogspot.com/2009/12/boliche-de-garrafa-pet.html 


