
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/04/2021 SEMANA: 06 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  

 
 

Atividade: Túnel de cadeiras. 

 

Recurso: Fotos da família e cadeiras. 

 

Estratégia: A princípio o adulto irá mostrar fotos da família para a criança. Em 

seguida, com cadeiras poderá formar um túnel e convidar a criança a percorrê-

lo em busca destas fotos que estarão ao final do mesmo.  

Registrar o momento com foto ou vídeo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 A criança se expressa com seu corpo, através do movimento. O corpo 

possibilita à criança aprender e explorar o mundo, estabelecendo relações com 

os outros e com o meio, de forma a se descobrir. 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/04/2021 SEMANA: 6 

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

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

  
 

                                                                                     

          Atividade: Álbum de família.  

 

Recurso: Fotos impressas, álbum de fotografia, celular, 
tablet, computador.   

 
 

Estratégia:  
O adulto irá convidar á criança e os demais moradores da casa para 
visualizar fotos da família, conversar sobre o nome e quantidade de 
integrantes, o lugar que se encontravam, grau de parentesco, entre 
outros. Para finalizar a atividade podem tirar uma foto desse momento 
para assim terem mais uma recordação e também aproveitar para 
compartilhar o registro com a escola. 

. 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
As fotografias tem o efeito mágico de eternizar o momento vivido e 

quando visualizada possibilita reviver tal momento, é algo encantador e 

possibilita muita interação em família.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/04/2021 SEMANA: 6 

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

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

 
 

 

 
Atividade:  Desenhando minha família. 
 

Recurso: Folha sulfite ou de caderno, lápis de cor, canetinha e giz de cera. 

 

Estratégia: 

 

Após a família assistir o vídeo "O livro da família", o adulto irá auxiliar a criança 

a fazer um desenho da sua família da maneira dela, conversando sobre as 

características de cada pessoa, mencionando os nomes para que a criança 

identifique os familiares. Destacar em quantidades os parentes como: primos, 

tios e avós, suas diferenças e semelhanças.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é dialogar e identificar os membros da família, perceber 

quantidades, diferenças e semelhanças entre eles. 

 


