
    
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/04/2021 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila. TURMA: 
Berçário 1-A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

                                   
 
Atividade: Acertar o pote do coelho. 

 

Recurso: 

Celular, bola, pote, caixa, meia, papel, durex, cola. 

 

Estratégia: 

Em um espaço da casa o responsável coloca uma caixa ou pote deitado e fixa o 

coelhinho de papel utilizado na atividade do dia anterior. 

O adulto com uma bola, pode ser de meia ou de papel, irá rolar até o pote, tem 

que acertar dentro dele. 

Em seguida, convide à criança para rolar a bola em direção ao pote do coelhinho, 

parabenizando-a em todas as suas tentativas. 

Observação: Para os bebês que ainda não conseguirem executar a atividade, os 

pais realizam proporcionando o desenvolvimento a partir da observação. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa brincadeira possibilita descobrir movimentos corporais, a busca de 

estratégias e a interação com a família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 
 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 09/04/2021 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário 1B. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

   
 
 LINK DA ATIVIDADE 

 https://youtu.be/0zDxJBzPzYg 

Coelhinho da Páscoa – Bob Zoom. 

 

Atividade: Conhecendo as cores com o coelhinho da Páscoa. 

 

Recurso: 

TV, celular ou notebook, objetos nas cores azul, amarelo e vermelho. 

 

Estratégia: 

Apresentar o vídeo “Coelhinho da Páscoa” para a criança. 

Escolha três objetos de sua preferência nas azuis, amarelo e vermelho de 

preferência objetos em que a criança tenha interesse, então apresente as cores 

de cada objeto assim como é cantado no vídeo, dando ênfase nas cores dos 

objetos. Após a apresentação entregue os objetos para a criança brincar. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta dessa brincadeira é trabalhar através da música a introdução às 

cores primárias e a percepção visual. 
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