
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/04/2021 SEMANA: 07 

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

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

 

 
 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=FdihKE2X6Yc 

 A pescaria do Curumim - Fafá Conta 

 

Atividade: História “A pescaria do Curumim”  

 

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

tv...). 

 

Estratégia: Em um local tranquilo o adulto apresentará à história “A pescaria 

do Curumim - Fafá Conta” por meio do vídeo para a criança que informalmente 

poderá vir a relatar o que viu na história, se gostou da mesma, quais os 

personagens e etc. Em seguida, realizar uma conversa informal sobre a 

mesma. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: As histórias estão presentes na vida de 

todas as pessoas. Ao ler um livro, ao assistir a um filme ou desenvolver um 

cenário mental, todos nós entramos e criamos diferentes narrativas que 

apresentam algum significado pessoal. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FdihKE2X6Yc


 

 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/04/2021 SEMANA: 7 

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

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

  
 
 Link da atividade: https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E 

O Indiozinho – DóRéMiLá.  

  

Atividade: Brincando e aprendendo. 

 

Recurso: Celular, tablet, computador, garrafa pet, ou embalagens diversas 

(xampu, etc.), grãos (feijão, arroz, etc.) e pedrinhas. 

 
 
 

Estratégia:  
Reúna a todos em ambiente confortável, para assistirem ao vídeo, o adulto irá 

falar, sobre o dia do índio, que são pessoas como nós, porém que vivem de 

modo diferente. Os índios moram na mata, caçam, pescam e comem raízes 

como mandioca, frutas e peixes. Fazem festa para agradecer a chuva e o sol, 

confeccionam seus instrumentos musicais, criam sua própria música, se pintam 

usando colorau e carvão e dançam. 

Após esse momento, propõe que juntos construam um objeto musical, 

utilizando pets de vários tamanhos e colocando uma quantidade de grãos 

diversos, como: arroz, feijão, milho etc. Construirão um chocalho que irão 

decorar de acordo com a criatividade de cada um. E bora a diversão 

explorando os diversos sons! 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
A proposta é ampliar o conhecimento da criança com relação aos grupos 

familiares, o índio faz parte da nossa história, a sua cultura e costumes.  

O construir junto com a criança reforça os vínculos familiares. Além de serem 

momentos prazerosos. A criança se apropria do conhecimento para a vida. 

Absorvendo a conscientização do valor da família. 

 

 
 

 

https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E


    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/04/2021 SEMANA: 7 

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

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

  

  
                                                              Imagem charlestonmysteries.com  

 

Link da atividade: 

https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E 

O Indiozinho - DóRéMiLá - Oficial. 

 

 

Atividade: Assistindo o vídeo animado do indiozinho. 

 

 

Recursos: Internet, computador, celular.  

 

 

Estratégia:  

Dia 19 de Abril comemoramos o dia do Índio, organize um lugar na casa de 

forma que fique bem aconchegante e prazeroso. Convide a criança a assistir o 

vídeo “O Indiozinho - DóRéMiLá” e após, converse com ela sobre a importância 

dos povos indígenas tem em nossa sociedade.  

 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta é trabalhar a ampliação do vocabulário ao participar em situações 

de escuta em diferentes gêneros textuais, estimulando a curiosidade e a 

imaginação, tornando a aprendizagem um momento prazeroso. 

 

  

https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E

