
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/04/2021 
 

SEMANA: 8 

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

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

                                   
 

Atividade: Aprender a cantiga “Não atire o pau no gato”. 

 

Recurso: Letra da música.  
 

Não atire o pau no gato, tô tô 

Porque isso só só não se faz faz faz 

O gatinho nho nho  

é nosso amigo go go 

Não devemos, não devemos,  

maltratar os animais  

jamaisssssss. (Bis) 
 

 

Estratégia: 

O adulto irá cantar para a criança a música " Não atire o pau no gato". 

Depois, o adulto irá incentivar a criança a cantar com ele. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Com essa atividade a criança vai adquirindo cuidado com as outras pessoas e 

animais, demonstrando respeito, carinho e atenção com o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/04/2021. SEMANA: 8 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimento. 

 
Atividade:  Para que serve minhas mãos? 

 

Recurso: Folha de caderno ou sulfite, caneta ou lápis. 

 

Estratégia: Sentar com a criança em um espaço da casa e com uma folha e um 

lápis fazer o contorno das mãos da criança. 

Após mostrar a ela e dizer para que serve as mãos, diga que as mãos servem 

para fazer carinho, bater palmas e contar os dedos, demonstrar com gestos de 

carinho no rosto, batendo palmas, conte os dedos. 

Depois diga que as mãos não é para bater nas pessoas, no amigo, nos 

brinquedos, e que isso não podemos fazer, que isso é feio, siga com os carinhos 

e deixe que a criança demonstre, imitando os seus gestos. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

 Essa atividade faz com que a criança ouça e observe, percebendo através de 

gestos, interagindo nas brincadeiras com o adulto, imitando gestos de carinho e 

outros meios saudáveis de usar as mãos e que elas não são para bater ou brigar, 

percebendo que isso gera violência e é errado. 

 

 

 


