
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/04/2021 SEMANA: 05 

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

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

  

 
 

 
Link de atividade: https://youtu.be/sYyPQTdV9QU 
O coelhinho de orelhas azuis - Varal de Histórias. 

Atividade: História “O Coelhinho de Orelhas Azuis”. 
 

Recurso: Mídias audiovisuais (notebook, celular, computador, tablet, smart 

tv...). 

 

Estratégia: Em um local aconchegante o adulto irá proporcionar à criança um 

momento de apreciação da história “O coelhinho de orelhas azuis - Varal de 

Histórias”. Após a história conversar informalmente sobre o personagem 

principal abordando suas características, posteriormente propor um reconto da 

história com base no que a criança relatou. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A criação de narrativas é um passo 

fundamental para a consolidação do sujeito. Quando as crianças começam a 

contar histórias, elas constituem sua personalidade e se familiarizam com a 

linguagem verbal. Para reconhecer desde a infância as diferentes 

possibilidades de uso da linguagem, é importante trabalhar com vários gêneros 

literários, incluindo livros infantis, contos, fábulas e até músicas. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sYyPQTdV9QU


 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/04/2021 SEMANA: 5 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós.   

  
 
           Link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=5fT56l_oAHA 

Meu amigo faz iii.  

Autora: Andréa Werner 

 

                                                                                           

          Atividade: Meu amigo é diferente.  

 
Recurso: Celular, tablet, computador, espelho.  
 

Estratégia:  
 
O adulto irá convidar a criança e os demais moradores da casa, para 
assistir ao vídeo proposto, em seguida conversar sobre as diferenças de 
cada membro da família, sobre a aparência física de cada um, sobre as 
expressões faciais que cada um faz quando gosta ou não gosta de 
alguma coisa, as expressões físicas quando algo incomoda ou não acha 
legal, se possível utilize um espelho para reproduzir as expressões e 
visualizar, ou fiquem de frente um para o outro e observem as 
expressões, logo após tente imitar a mesma expressão para poder sentir 
o mesmo sentimento que o outro.  
 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
A proposta é orientar com uma brincadeira, o valor do amor, carinho e 
dedicação uns com os outros, e se conscientizar sobre as diferenças e 
necessidades de cada um, com solidariedade e respeito.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5fT56l_oAHA


 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/04/2021 SEMANA: 5 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações.  

 
Link da atividade: 

https://youtu.be/EW1Is3BVp5U 

Mundo Bita - Magia das Cores. 

 

Atividade: Caixa Mágica. 

 

Recursos: Vasilha ou potes de sorvete, areia ou farinha, canetinhas, lápis de 

cor ou giz de cera nas cores, azul, vermelho e amarelo, folha de papel.  

 

Estratégia: 

O adulto irá assistir com a criança o vídeo -Mundo Bita - Magia das Cores. 

Relembrando o vídeo assistido, o adulto desenhará figuras geométricas como 

quadrado amarelo, triângulo azul e círculo vermelho e por cima colocar a 

farinha. Peça para a criança encontrar as figuras na caixa mágica. 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar o conceito de cores e formas geométricas por meio da 

brincadeira, desenvolver a coordenação motora e movimento de pinça.  

 

 

 

https://youtu.be/EW1Is3BVp5U

