
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/04/2021 SEMANA: 05 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

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

 

 
 

Atividade: Cor na cor. 

 

Recurso: Peças de montar (lego), objetos diversos em casa (caneca, colher, 

potes, prato, da mesma cor etc..). 
 

Estratégia: Hoje vamos fazer uma brincadeira que os nossos amiguinhos 

autistas gostam, agrupar cores com peças de montar.  Dar para a criança um 

pouco de peças de montar e incentivar a criança a separar as cores colocando 

azul com azul, vermelho com vermelho e assim por diante agrupando as cores. 
 

Curiosidade sobre esta atividade: A partir dos dois anos a criança se torna 

capaz de associar as cores, classificando-as e fazendo correspondências entre 

objetos da mesma cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:06 /04/2021 SEMANA: 5 

PROFESSORAS: Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice.  TURMA: 
Berçário 2B 

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

             

 
 

Atividade: Arte em família. 

 

Recurso: Materiais diversos disponíveis em casa, papel, folha de sulfite, 

papelão, revista, canetinha, lápis de cor, giz de cera, tesoura. 

 

Estratégia:  
Sente-se confortavelmente com a criança, convide os demais moradores 

da casa, para participar da conversa. Comecem a falar sobre o 

sentimento amor de uma maneira compreensível para a criança, 

explique para a criança que a figura coração é o símbolo que representa 

o sentimento. Convide todos a fazerem um coração com as mãos para 

melhor entendimento da criança de maneira divertida. Utilizando 

materiais diversos confeccionar o símbolo em família.   

 
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
A proposta é ampliar o conhecimento da criança com relação ao 

sentimento amor é o formato do símbolo do coração que o representa. O 

formato do coração é muito utilizado em causas nobres como na 

conscientização do autismo.  

 

 



    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/04/2021 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Marisa, Eliane. TURMA: 
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
Link da atividade: 

https://youtu.be/GPrbtHFgj6M  

Todo Mundo é Diferente (Clipe Infantil) 

Canal: Sara e sua turma. 

 

Atividade: Dança das diferenças. 

 

Recursos: Celular, tablet ou computador. 

 

Estratégia:  

Ao som do vídeo do clipe infantil "Todo mundo é diferente", convide a criança 

para dançar e conforme as pessoas vão aparecendo, com o auxílio do adulto, 

pedir que a criança imite as diferenças das pessoas, exemplo: pessoas altas, a 

criança deverá pular, pessoas baixas a criança se abaixa, pessoas com nariz 

grande, a criança deverá colocar a mão no nariz... 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é trabalhar as diferenças físicas das pessoas e reconhecer as 

sensações e funções do seu corpo por meio dos gestos e movimentos. 

 

 

 

https://youtu.be/GPrbtHFgj6M

