
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/04/2021 SEMANA: 6 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

 

LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/Ojpz9Nlh3QE 

Palavra Cantada - Só quero a mamãe e o papai. 

 

Atividade: 

Dançando em família. 

 

Recursos:  

Celular, computador ou tablet. 

Estratégia: 

Em um espaço aconchegante da casa, a família irá dançar a canção do Palavra 
Cantada - Só quero a mamãe e o papai, proporcionando um momento de alegria 
e convívio com a criança, despertando sensações e emoções, estreitando os 
laços familiares. 

Pode dançar junto à criança ou no colo, como a família preferir. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A família é a nossa primeira instituição social, é a partir dela que conhecemos as 
regras sociais e é também na família que conhecemos os sentimentos e as 
emoções. Essa atividade propõe que a criança experiencie esses sentimentos 
de amor, carinho, acolhida e segurança, aumentando seu repertório e auxiliando 
em seu desenvolvimento. 
 

 

 

 

https://youtu.be/Ojpz9Nlh3QE


 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:12/04/2021 SEMANA:6 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 
LINK DA ATIVIDADE: 

 https://youtu.be/s48phnrkZ5w   
Mundo de Bita - “Nossa família”. 

 

Atividade: Vejam como pode ser nossa família. 

 

Recurso: 

Computador, celular, notebook, tablet, CD, mp3. 

 

Estratégia: Ao assistir ao vídeo Mundo de BITA “Nossa família”, o adulto irá 

dialogar com a criança sobre os vários tipos de família que existem na sociedade. 

Exemplo:  

Existem famílias de estatura baixa, outras são bem altas, existem famílias 

numerosas, outras são bem poucas, existem famílias que tem animais de 

estimação, outras não. Existem famílias que são italianas, outras Afro 

descendentes, outras gostam de praia, outras shopping, dentre outras.  E a sua 

família como é? 

Após dialogar com a criança, apresentar fotos para que ela aprenda a identificar 

os membros da família. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é fazer com que através do vídeo assistido e do 

diálogo, a criança observe as imagens e perceba os diversos tipos de famílias 

existentes na sociedade, e que cada família tem sua particularidade e que o 

importante é que haja o carinho, respeito, e amor... 

 

 

https://youtu.be/s48phnrkZ5w

