
 

    
 
 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/04/2020 SEMANA: 6 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, Gestos e Movimentos. 

                                   
LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/w9AvcijA6uY 

Música Infantil - Cara de Quê? Tia Tati. 

 

Atividade: Dança dos sentimentos. 

 

Recurso: 

Celular, Rádio, Tv, Caixa de som. 

 

Estratégia: 

O adulto junto com a criança irá assistir ao vídeo da música (Cara de quê?). 

Depois em seguida colocaram pra tocar a música do vídeo e juntos vão dançar 

fazendo as caras que falam na música. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Criar com o corpo formas diversificadas de expressões de sentimentos, 

sensações e emoções. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/04/2021 SEMANA 6 

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

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

  
 

 
 
 

Atividade: Brincando de expressões em família 

 

Recurso: 

Recursos naturais (folhas diversas, areia, terra, pedaços de giz, tijolo, carvão, 

etc.), tinta guache ou tintas naturais feitas em casa, farinha de trigo, etc. 

 

Estratégia: 

O adulto irá organizar o ambiente com os materiais acessíveis que tiver em casa, 

acima estão algumas opções, como: tinta guache ou natural, carvão, areia, terra, 

trigo, etc. o importante é se divertir usando a criatividade. 

 

Para brincar, vamos relembrar as fotos da família vista anteriormente e, deixar a 

criança desenhar sua família ou caretas feitas pelos familiares. Pode ser no chão 

do quintal com terra, areia, argila, numa bacia com trigo, com tinta no azulejo do 

banheiro ou espelho, riscar com pedaços de giz, carvão, tijolo ou fazer desenhos 

com folhas de árvores. 

Divirta-se e crie suas expressões em diversas formas. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é proporcionar um momento prazeroso em família, incentivar a 

socialização, estimular interação, compartilhar e expressar sensações, 

sentimentos, características de seus familiares. 

 


