
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/04/2021 SEMANA: 07 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=CUncBTo4ERs 

Como fazer uma peteca com sacola de mercado. 

 

Atividade: Brincadeira Peteca 

 

Recurso: Sacola plástica, folhas de jornal e tesoura sem ponta. 

 

Estratégia: Com a ajuda de um adulto a criança irá confeccionar conforme as 

seguintes orientações: o adulto deverá cortar as alças da sacola plástica, o 

fundo dela e suas laterais, a criança irá amassar as folhas de jornal em formato 

de bolinha. Em seguida, colocar a bolinha no meio da sacola que o adulto 

recortou dando formato de peteca (ver imagem). Por fim um adulto irá amarrar 

usando uma das alças dando nó e cortando. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A peteca é um brinquedo muito popular 

feito com areia, couro e penas. O jogo de peteca colabora muito com a 

diversão e pode ser brincado entre duas ou mais crianças. Para facilitar, pode-

se formar uma roda. 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CUncBTo4ERs


 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20 /04/2021 SEMANA: 7 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

            

 

 Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=70SpiXqFbAk 

 (Descobrimento do Brasil) 

 

 
           Atividade: Descobrindo a nacionalidade 

 

Recursos: Televisão, celular ou qualquer outro meio eletrônico 

disponível. Caixa de papelão e utensílios coloridos, (tampas de potes, 

roupas, brinquedos).  

 

 

Estratégia:  
Convide os moradores da casa para assistir ao vídeo do descobrimento 
do Brasil, em seguida dialogar em família sobre a chegada dos 
portugueses, a descoberta do País lindo e maravilhoso que é o nosso 
Brasil e sobre a história dos índios, destacar a nacionalidade da criança 
e a nossa bandeira. Realizar a brincadeira em família sobre a bandeira 
do nosso País, em uma caixa de papelão colocar objetos diversos  nas 
cores da bandeira (verde, amarelo, azul e branco) pedir para criança ir 
retirando os objetos conforme for solicitado, nas cores da bandeira, os 
utensílios podem ser tampas de potes, brinquedos,roupas e outros. 
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
A proposta é orientar a criança sobre o País em que ela e a família 
estão inseridas impôrtancia da nacionalidade. Essa atividade tem como 
objetivo estimular a oralidade, coordenação motora e a noção de cores.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70SpiXqFbAk


    
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 22/04/2021 SEMANA: 7 

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

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

  

 
Imagem Editora Globo S/A e TV Globo Monteiro Lobato. 

 

Link da atividade: 

https://youtu.be/SZttvYNcKF0 

Apresentação dos personagens do Sítio do Picapau Amarelo - Fabiana 

Giacometti. 

 

Atividade: Conhecendo os personagens do Sítio do Picapau Amarelo. 

 

Recurso: Celular, computador, tablet ou smart tv. 

 

Estratégia: 

Após assistirem ao vídeo “Personagens do Sítio do Picapau Amarelo” o adulto 

deverá fazer alguns questionamentos para a criança, sobre os personagens 

apresentados no vídeo, como por exemplo, onde moravam os personagens, 

qual era o nome da boneca da Narizinho, o nome do porquinho e poderá 

também perguntar para a criança qual foi o personagem que ela mais gostou.      

 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta se baseia em oportunizar as crianças conhecerem os personagens 

da obra de Monteiro Lobato, levando o conhecimento da literatura infantil até 

elas, assim despertando a fantasia, a imaginação, a curiosidade e o gosto pela 

leitura de modo prazeroso. 

.     

 

https://youtu.be/SZttvYNcKF0

