
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/04/2021 SEMANA: 06 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

 

 
 

 

Atividade: Comida preferida. 

 

Recurso: Alimentos diversos. 

 

Estratégia: O responsável irá pegar o que a criança e os outros integrantes da 

família mais gostam de comer, podendo ser mais de um alimento e irá mostrar 

e explicar para a criança a cor, a textura, e o sabor, falando-a se é salgada, 

doce, azedo, etc. Tirar uma foto desse momento. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Quando somos crianças, nossa 

alimentação é voltada para o crescimento de nossos ossos, pele, músculos e 

órgãos. Nessa fase brincamos, pulamos, entre várias outras coisas, por isso 

uma alimentação balanceada é imprescindível. 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/04/2021 SEMANA: 6 

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

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

  
 

Link da atividade:  

https://youtu.be/ILjx2H0Gdl0 

Eu amo minha família. 

  

                                                                                     

          Atividade: Amo minha família.  

 

Recurso: Celular, tablet, computador ou televisão, papel, tesoura, lápis.    
 

 

Estratégia:  
O adulto irá convidar à criança e os demais moradores da casa, para 
assistir ao vídeo. Após o desenho, auxiliar a criança a fazer um coração 
com as mãos e simbolizar para todos os membros da família enquanto 
faz o sinal do coração dizer “eu te amo”, o adulto pode deixar a 
brincadeira ainda mais emocionante fazendo diversos corações de 
papel, recortando ou simplesmente desenhando, e entregando para a 
criança ir distribuindo para as pessoas da família, dando um beijo, 
dizendo eu te amo e entregando.  
Enquanto isso o adulto vai registrando com o celular esse momento de 
pura emoção e descoberta.  
 

                           
 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
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://youtu.be/ILjx2H0Gdl0
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/04/2021 SEMANA: 6 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

 

 
 

Atividade: Culinária em família. 

 

Recursos: Ambiente da casa “Cozinha”, utensílios domésticos para o preparo 

das refeições (panelas, colheres e vasilhames em geral). Dar preferência aos 

materiais de plástico e de madeira na qual as crianças terão acesso. 

 

Estratégia: 

 

 A família irá escolher uma refeição que agrade a maior parte dos familiares, ao 

começar a preparar a comida, peça ajuda a criança para pegar alguns 

utensílios simples e que não causem ferimentos aos pequenos. 

Converse bastante com a criança e relate os procedimentos necessários para o 

preparo do alimento, aproveite esse momento para instruir que as crianças não 

podem brincar com fogo. A convide para experimentar os temperos e sabores 

dos alimentos, se atentando para temperatura. 

Peça ajuda para montar uma mesa divertida e na decoração dos pratos. Deixe 

que a criança se sirva e sirva o adulto, tudo com supervisão mesmo que ela 

derrame alguma coisa, a oriente e a deixe à vontade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Valorizar o vínculo afetivo, criar oportunidades de convivência entre os 

membros da família, identificar a preferência de cada um e instigar o interesse 

das crianças no conhecimento sobre os alimentos. 

 
 
 


