
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/04/2021 SEMANA: 7 

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

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

 

 

LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=jJa7Y6UgH8E 

O Indiozinho – DóRéMiLá. 

Atividade: Confecção do chocalho. 

Recursos:  

Celular, computador, tablet, garrafinha pet, fita adesiva, revistas e grãos - feijão, 

arroz ou milho 

Estratégia: 

A atividade inicia-se com o responsável e a criança assistindo ao vídeo “O 

indiozinho. 

Em seguida o adulto separa os objetos para confecção do chocalho. Para isso 

vai precisar pegar a garrafinha pet, colocar um pouco do grão escolhido dentro 

dela; em seguida enrolar folhas de revista na espessura que caiba na boca da 

garrafinha, deixe bem firme, coloque na boca da garrafa e passe fita adesiva 

para fixar o cabo(revistas), na garrafa. Cuidado para não deixar espaço que 

possa sair os grãos, para que não acontece nenhum incidente com a criança. 

Fica a critério do responsável em decorar ou não o chocalho. Divirtam-se! 

Curiosidade sobre está atividade: 

Como amantes da música os índios utilizam instrumentos musicais para alegrar 

festas, realizar rituais e cerimônias entre eles está o chocalho. Com um chocalho 

em mãos, a criança perceberá que é capaz de movimenta-lo desenvolvendo a 

coordenação motora e ao ouvir o som produzido pelo mesmo, ele desenvolverá 

sua audição. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jJa7Y6UgH8E


 

    
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/04/2021. SEMANA: 7 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempo, Quantidade, Relações e Transformações 

  
  
 
 LINK DA ATIVIDADE 

 https://youtu.be/hEd6rMcjNmg 

Descobrimento do Brasil e os índios - Animação infantil - Educação infantil 

 

Atividade: Descobrimento do Brasil 

 

 

Recurso: TV, celular, notebook e rolinho de papel toalha ou higiênico. 

 

Estratégia: 

Assistir ao vídeo " Descobrimento do Brasil e os Índios.  

Depois com rolinho de papel toalha ou papel higiênico brincar com a 

criança falando que o rolinho se transformou em uma luneta, se quiser 

pode decorar o rolinho. Passear pela casa e valorizar o lúdico e 

possibilidades de novas descobertas. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Desenvolver a oralidade incentivar a criatividade e o levantamento de 

hipótese, despertar a curiosidade. 

 

 

 

 

https://youtu.be/XuM6_7TRlis
https://youtu.be/hEd6rMcjNmg

