
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/04/2021 SEMANA: 06 

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

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link da atividade: https://youtu.be/2JBvym6Mgw8 

O meu nome eu vou falar – Marcelo Serralva. 

 

Atividade: Falar o meu nome. 

 

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

TV...). 

 

Estratégia: A família com a criança assistirá ao vídeo “O meu nome eu vou 

falar”, após cantarão a canção e cada membro da família falará o seu nome até 

chegar à vez da criança falar o seu. 

Será um momento de muita diversão e aprendizagem!  

Não se esqueçam de filmar ou fotografar este momento para socializar no 

grupo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A criança perceberá que cada pessoa 

possui um nome, tendo em vista que o nome influência na construção da 

identidade, na expressividade e no processo de aquisição da linguagem 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2JBvym6Mgw8


 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/04/2021 SEMANA: 6 

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

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

  
 

 
 
 
 

Link da atividade:  

https://www.youtube.com/watch?v=SOLFrm4ZZl8 

          Com quem eu moro – Prof.ª Leila  - Música: Rita Rameh. 

                                                                                     

          Atividade: Diálogo em família.  

 

Recurso: Celular, computador ou televisão.   
 

Estratégia:  
O adulto irá convidar a criança e os demais moradores da casa, para 
assistir ao vídeo. Após o desenho vamos pedir para a criança apresentar 
os moradores da casa, enquanto um adulto vai fotografando e 
direcionando o diálogo, como: 
 Qual o seu nome?  
Quem mora aqui com você?  
Se a criança tiver irmãos, qual o nome dos irmãos?  
Qual o nome da mamãe ou da vovó?  
Se tiver algum animal de estimação, qual o nome do bichinho?  
Aproveite para enviar as fotos no grupo da sala. 

 
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Essa atividade estimula a oralidade, a memória e a imaginação, 

preparando a criança para a sociedade.  

https://www.youtube.com/watch?v=SOLFrm4ZZl8


 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:12/04/2021 SEMANA: 6 

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

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

  

 
Link da atividade: 

https://youtu.be/1_J8b_cRGGc 

Vídeo Aula Infantil/Livro Infantil / História Infantil / Livro Áudio / Narração 

História 

O livro da família - Livro Infantil. 

Autor: Todd Parr 

 

Atividade: Família é onde nossa história começa. 

 

Recursos: Celular, notebook, computador, tablet ou smart tv, almofadas e 

álbum de fotos da família.  

 

Estratégia: 

 

Num lugar confortável juntamente com a criança, o adulto deverá assistir o 

vídeo da história “O livro da família" e conversar sobre as pessoas que 

compõem a sua família, como os avós, os tios, os primos, os irmãos e os pais. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é trabalhar o conceito de família, propiciando à criança a reflexão 

de sua estrutura familiar.  

 

 

https://youtu.be/1_J8b_cRGGc

