
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 14/04/2021 SEMANA: 06 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  

 
 

 

Atividade: “Esconde-esconde com lençol”. 

 

Recurso: Lençol. 

 

Estratégia: O adulto irá conversar com a criança comunicando que terão um 

momento de grande brincadeira e descontração em família, num ambiente 

confortável o adulto se cobrirá com o lençol e irá perguntar para criança: “Cadê 

você?” Então, ela puxará o pano para achar você. Repita a brincadeira com 

todos os membros da família inclusive com a própria criança nesses momentos 

a incentive procurar o familiar embaixo do lençol. 

 
 

Curiosidade sobre esta atividade: Despertar a imaginação e a curiosidade 

facilita a comunicação, também permite diversão de forma muito mais completa 

e sem amarras, garantindo que a criança tenha uma infância mais feliz e com 

experiências enriquecedoras em família. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/04/2021 SEMANA: 6 

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

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

  
 
 

Link da atividade:  

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

 Nossa Família – Mundo Bita. 

   

                                                                                   

          Atividade: Piquenique. 

 

Recurso: Celular, computador, espaço, toalha de mesa, frutas variadas.  
 
 
 
 

Estratégia:  
O adulto irá convidar à criança e os demais moradores da casa, para 
assistir ao vídeo. Após o vídeo, festejar o amor em família, com um 
divertido e gostoso piquenique onde todos podem degustar guloseimas e 
frutas variadas.  
Aproveitando esse momento para dialogar com a criança, dizendo o 
quanto a ama, distribuindo gestos de carinho. 
O adulto deve guardar esse momento com fotos, ou vídeo para 
compartilhar no grupo da sala.  
  

 
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Enquanto brincam e se divertem aumentam o vínculo familiar. 

  Essa atividade desenvolve o hábito de carinho e de dizer “eu te amo" em 

família, despertando a emoção de ter uma família unida e divertida.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w


 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 14/04/2021 SEMANA: 6 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
 

 

Atividade: Aprendendo a organizar em família. 

 

Recurso: Brinquedos, caixa organizadora, armário, caixa de papelão, celular, 

tablet. 

 

Estratégia: 

 

Após uma brincadeira cotidiana da criança com seus brinquedos, incentive uma 

dinâmica entre a família, quem guarda mais rápido os brinquedos. Aproveite 

esse momento para orientar os pequenos a guardar corretamente os 

brinquedos e objetos em seus devidos lugares. Envie foto ou um pequeno 

vídeo desse momento. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é trabalhar a importância de colaborar em casa, nas pequenas 

tarefas e gerar uma proximidade da criança com a família nos afazeres 

domésticos. 

 

 


