
 

TURMA: BERÇARIOS II A, B E C                                                  SEMANA: 8 - 26 A 30 DE ABRIL DE 2021 

TEMA: SEMANA DO LIVRO 

PROFESSORES (AS):  Áquila, Simone, Solange, Andréia Modolo, Fátima, Vivian / Andreia Pedroso, Andréia Retta, Angélica, Fabiana, Gabriella, Gracielle, Suzana/ Elaine, 

Fabiane, Roselene, Gerisvaldo, Kátia, Sandra Bispo 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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EI02F04 – Formular e responder 

perguntas sobre fatos da história 

narrada, identificando cenários, 

personagens e principais 

acontecimentos. 

 

ATIVIDADE: HISTÓRIA – “AS BONECAS DA VÓ MARIA” 

Olá, famílias! A proposta dessa semana é sobre uma história que envolve afetividade, respeito e amizades, as crianças 

irão gostar bastante e toda família pode apreciar este lindo conto. Ouvir histórias é muito gostoso, mas ouvir histórias 

ao lado de quem amamos é melhor ainda. O objetivo da proposta é desenvolver a imaginação e enriquecer o 

imaginário infantil de forma significativa e que a criança desenvolva o gosto pela leitura. A história “As bonecas da vó 

Maria” é inspirada na história de três empreendedoras de sucesso. Ela conta a trajetória de três irmãs e a relação 

delas com a avó, que estimula a imaginação das netas por meio da leitura de forma lúdica. Ela nos faz recordar uma 

prática da nossa infância muito gostosa, que é conversar e estar na presença dos avós (momentos maravilhosos) que 

transmite aos seus netos valores universais que vão passando de geração a geração sentidos pela própria vivência. 

Escolha um local agradável e silencioso para essa atividade, convide a criança para assistir ao vídeo, caso não tenha 

acesso ao link sugerimos que o responsável faça a leitura para a criança em voz alta certificando-se de que a criança 

está acompanhando e se preciso dê pequenas pausas durante a leitura para fazer perguntas como: o que você acha 

que vai acontecer agora? Ao terminar a leitura ou o vídeo pergunte a criança se ela (e) gostou da história. O adulto 

deverá incentivar a criança a falar o que lembra da história, valorizando ao máximo sua forma de recontar. Deixe a 

criança contar do jeito dela. 

Depois que a criança recontar a história pergunte para ela: 

• Qual das personagens você mais gostou? Por quê?  

• O que as três irmãs gostavam de fazer juntas? 

• Em qual lugar as meninas gostavam de passar as férias? 

• Qual o espaço da casa que a vó Maria usou para contar a história? 

• O que a vó Maria fazia enquanto contava a história? 

Link da história: https://drive.google.com/file/d/1-5mVxhcQRStuBeK6zPgwazF8DOQR_Bdf/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1-5mVxhcQRStuBeK6zPgwazF8DOQR_Bdf/view?usp=sharing
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EI02CG02 – Deslocar seu corpo no 

espaço, orientando-se por noções 

como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se 

envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas 

 

 

 

 
 

  ATIVIDADE: “CORRE COTIA” 

Hoje vamos resgatar uma brincadeira muito divertida e que é praticada há muitos anos, desde os tempos dos avós dos 

nossos avós. Corre cotia é uma brincadeira do tipo "pega-pega com ciranda". Sua cantiga varia de acordo com a 

cultura local e também é conhecida como lencinho branco ou lenço atrás. As regras são fáceis: todos os participantes, 

com exceção de uma criança, ficarão sentados formando um círculo. A criança que ficar de fora da roda será o 

"pegador". 

 Com um lencinho nas mãos ele caminhará lentamente em volta da roda, enquanto os demais cantam a cantiga. Ao 

término da canção, os participantes escondem os rostos e o pegador irá colocar o lenço atrás de um dos que estão 

sentados sem que ninguém perceba. Depois de alguns instantes ele anunciará que todos devem olhar para trás, para 

saber quem está com o lenço. Aquele que estiver com o lenço atrás, irá perseguir o" pegador" para tentar pegá-lo, e 

este deverá sentar-se no lugar que está vago. Dando continuidade a brincadeira. Essa brincadeira estimula a 

coordenação motora, equilíbrio, direção, atenção, concentração, gestos e movimentos. A atividade está disponível 

para acesso no link: https://youtu.be/Okz41Yrxag8  

Observação: Caso não haja o número suficiente de pessoas para a brincadeira, você pode adaptá-la da seguinte 

maneira: 

Cante com a criança a cantiga (pois é importante o contato dela com diferentes gêneros textuais) e em seguida fale 

que ela precisa fechar os olhos enquanto você esconde o lencinho. Feito isso peça que a criança procure o lenço, ao 

encontrar vocês podem inverter, ela esconde e o responsável procura. 
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EI02ET02 – Observar, relatar e 

descrever incidentes do cotidiano 

e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.)  

EI02ET07 – Contar oralmente 

objetos, pessoas, livros etc. em 

contexto diversos. 

ATIVIDADE: “CONHECENDO AS ESTRELAS, LUAS E PLANETAS / CONTAGEM DOS PERSONAGENS E OBJETOS DA 

HISTÓRIA” 

Esta semana preparamos atividades, relacionadas a história: "As bonecas da Vó Maria", vocês irão perceber como 

uma história pode trazer inúmeras possibilidades de conhecimento e aprendizagem para as nossas crianças. 

O adulto responsável fará a leitura da história, utilizando o livro em PDF através do link: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sjc.sp.gov.br/media/115861/as-bonecas-da-

vo-maria.pdf&ved=2ahUKEwi5oonei6fvAhVjDrkGHXZMAfYQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0OORtwqKfcmzRcYJNoA03Q  

Durante a leitura, pergunte para criança quais as profissões que as três irmãs inventaram para brincar naquele dia? 

Não esquecendo de enfatizar as estrelas, os planetas e a lua. Após a leitura da história realize as seguintes atividades: 

Atividade 1: Mostre e nomeie para a criança na ilustração do livro, as estrelas, os planetas, a lua e aproveite também 

para falar sobre o sol. Leve a criança até uma janela, varanda ou quintal e relacione as figuras do livro com os astros 

que podemos ver no céu, de noite a lua e as estrelas e de dia o sol.  

Atividade 2: Faça com a criança a contagem das figuras do livro, exemplo: 1 lua, 2 estrelas, 3 irmãs, 3 bonecas, utilize 

também as figuras abaixo para auxiliar a contagem. 

"Com a realização das atividades propostas, a criança desenvolverá conhecimentos como: ampliação de vocabulário, 

contar oralmente e quantificar objetos, nomear imagens e descrever fenômenos naturais que acontecem em nosso 

cotidiano. ” 

https://youtu.be/Okz41Yrxag8
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sjc.sp.gov.br/media/115861/as-bonecas-da-vo-maria.pdf&ved=2ahUKEwi5oonei6fvAhVjDrkGHXZMAfYQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0OORtwqKfcmzRcYJNoA03Q
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sjc.sp.gov.br/media/115861/as-bonecas-da-vo-maria.pdf&ved=2ahUKEwi5oonei6fvAhVjDrkGHXZMAfYQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0OORtwqKfcmzRcYJNoA03Q
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EI02TS03 – Utilizar diferentes 

fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e 

melodias 

ATIVIDADE: MÚSICA – “MINHA BONECA DE LATA” 

Olá, famílias! A atividade de hoje será uma música bem antiga e muito conhecida " Minha Boneca de lata". 
O responsável pela criança utilizará o celular, notebook ou a TV e colocará o link sugerido para assistir ao vídeo. 
Enquanto dança a música, o responsável deve pedir que a criança coloque a mãozinha nas partes do corpo onde a 
boneca amassa, dizendo que parte é. Por exemplo: cabeça, nariz, barriga, bumbum, joelho etc.  
Acesse o link para assistir ao vídeo: https://youtu.be/a9TIy7OTmGg 
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EI02EO03 – Compartilhar os 

objetos e os espaços com crianças 

da mesma faixa etária e adultos  

ATIVIDADE: CONFECCIONANDO SUA PRÓPRIA BONECA (O) 

Descobrimos que na história, Vó Maria gostava de confeccionar bonecas com restos de tecidos para presentear as 

suas netas e que suas bonecas fizeram tanto sucesso que ela precisou da ajuda de sua família para conseguir dar conta 

de confeccionar tantas bonecas para vender. Nossa atividade será confeccionar um boneco ou uma boneca com ajuda 

de um adulto, utilizando diversos materiais (não é necessário comprar, utilize os materiais disponíveis em casa): 

pedaços de tecidos, meias, lã, cones, lápis coloridos, cola, rolos de papel higiênico, caixa de leite, garrafa pet, 

pregadores de roupas etc. Deixe a criança usar sua criatividade para confeccionar sua própria boneca(o), mas 

auxiliando sempre que necessário ao utilizar tesouras, colas ou outros tipos de objetos cortantes.  

OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação – Corpo, gestos e movimentos – Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações – Traços, sons, cores e formas – O eu, o outro e o nós. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se e conviver. 

https://youtu.be/a9TIy7OTmGg

