
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/04/2021 SEMANA: 05 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  

 
 

Atividade: O salto do coelhinho. 

 

Recurso: Giz. 

 

Estratégia: Pedir para criança saltar igual um coelhinho, podendo fazer risco no 

chão para aumentar o tamanho do salto e assim aumentando o grau de 

dificuldade. A família toda pode participar e podem colocar orelhas de coelho 

para ficar ainda mais divertido. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Andar, correr, pular, saltar e arremessar são formas de aprender sobre o próprio 

corpo, conhecer e experimentar as possibilidades e os limites das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/04/2021 SEMANA: 5 

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

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

  
 

 
            

          Atividade: Confecção de ovos de páscoa recicláveis.  

 

 
Recurso: Recipiente, caixa vazia de ovos, fita colante e materiais de 

pintura disponíveis em casa. 

 

Estratégia:  
O adulto irá convidar á criança e os demais moradores da casa para 
confeccionar os ovos, depois que ovos estiverem prontos o adulto irá 
escondê-los pela casa para a criança procurar, ir colocando os mesmos 
em um recipiente para no final da brincadeira contar em família quantos 
ovos tem no recipiente. 
 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
A realização de atividades com materiais recicláveis é divertida e 
sensibiliza sobre o cuidado do meio ambiente, possibilita também a 
mudança na estrutura do material a tornando assim muito interressante.    
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/04/2021 SEMANA:5 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.  

 

 
Link da atividade: 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0 

“Coelhinho da páscoa, galinha pintadinha 3”. 

 

Atividade: Caça aos ovos. 

 

Recursos: Celular, papel sulfite ou folha de caderno, cesta, cesto de roupas, 

balde ou vasilha, canetinhas, lápis de cor ou giz de cera. 

 

Estratégia: 

 

Assistir o vídeo “Coelhinho da páscoa, galinha pintadinha 3”.  

Após esse momento, o adulto deverá desenhar vários ovinhos coloridos e 

esconder pela casa, em lugares de fácil acesso a criança.  

O coelho que no caso é a criança deverá procurá-los e colocar todos na cesta. 

 
Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é trabalhar o conceito de cores por meio da brincadeira, desenvolver 

a interação entre a família, a coordenação motora, a noção espacial e a 

imaginação da criança.  

 

 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0

