
 
 
    
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/04/2021 SEMANA: 7 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

                                   
LINK: https://youtu.be/UaxL3qkfaSI 
Vídeo musical Turma do Folclore: Celebrando o Dia do Índio (Saci, Curupira, 

Caipora, Iara e seus amigos). 

 

Atividade: Dançar com a família 

 

 

Recurso: 

Celular, Tv, Tablet, Computador e corpo. 

 

Estratégia: 

Após assistirem ao vídeo “Celebrando o Dia do Índio", o responsável convidará 

à criança e todos da família para dançarem juntos em comemoração ao dia do 

Índio. O responsável dança com o bebê no colo e caso a criança maior consiga 

se equilibrar em algum móvel e sinta-se confortável em ficar de pé com este 

apoio, deixe-a dançar e explorar os movimentos de seu corpo. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Em comemoração ao dia do Índio, propomos uma atividade que trouxesse 

alegria, prazer e exploração dos movimentos, lembrando a importância da 

cultura indígena no Brasil e suas influências sobre nós e reforçar que os índios 

ainda lutam pela preservação de seu espaço e tradições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UaxL3qkfaSI


 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/04/2021. SEMANA:7 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=n9J6Q2vSka0 

Vídeo da música: Hora da história. 

 

 Atividade: Minha história preferida! 

 

Recurso: 

Celular, Computador, TV, livros infantis ou revistas, tapete e almofadas. 

 

Estratégia: 

Faça o momento da história com a criança. 

Organize um espaço na casa, com tapete e almofadas, espalhe alguns livros 

infantis ou revistas, assista ao vídeo sugerido da música ¨Hora da História 

deixando o momento bem agradável.  

Deixe que a criança escolha um livro ou uma revista, conversando com ela, que 

nos livros à histórias legais e assim que ela escolher conte a história, ( no caso 

se usar revistas, use a criatividade e monte uma história com as figuras da 

revista. 

Aproveite esse momento de leitura em família e divirta-se.   

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade estimula a oralidade e imaginação, despertando o interesse pela 

leitura e contato com os livros, além de proporcionar momentos de interação com 

o a família. 

https://www.youtube.com/watch?v=n9J6Q2vSka0

