
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/04/2021 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=83uvEWljIoc 

Quintal da Cultura - A Canoa Virou. 

Atividade: A canoa virou. 

 

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

tv...) e lençol ou cobertor. 

 

Estratégia: O adulto juntamente com a criança irá assistir ao vídeo e em 

seguida, poderá reproduzir o mesmo utilizando lençol ou cobertor para fazer a 

“canoa”. O adulto deverá dispor no chão o lençol ou o cobertor e em seguida, 

sentar junto com a criança conforme o vídeo e segurar o tecido se balançando 

de um lado para o outro. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: As Dinâmicas e Brincadeiras constituem 

um valioso recurso pedagógico para aprendizagem na Educação Infantil. 

Através desse recurso, as crianças aprendem, experimentam o mundo, fazem 

descobertas, desenvolvem relações sociais, gerenciam suas emoções, 

reconhecem sua imagem e vão construindo sua autonomia. As brincadeiras e 

dinâmicas enriquecem o universo infantil e desenvolvem ainda mais o 

imaginário e a criatividade das crianças. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=83uvEWljIoc


 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

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

  
 
           Link da atividade: 

 https://www.youtube.com/watch?v=CdNtqWZsz74 

Makakids – Livros são nossos amigos.                                                                                        

           

 

Atividade: Diálogo em família 

 

Recurso: Celular, computador ou televisão.  
 
 
 

Estratégia:  
Convide a família para junto com a criança assistirem ao vídeo “Livros 
são nossos amigos”, depois de um momento prazeroso proporcione um 
bom bate-papo sobre a importância dos livros em nossas vidas e que 
com eles podemos viajar o mundo inteiro usando a imaginação. Caso a 
família possua algum livro, apresente para a criança deixando-a 
manusear e ultilizar as figuras para contar uma história. Aproveite bem 
esse tempo para aprenderem juntos e se divertirem. 
 

 
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Com está atividade vamos poder mostrar para nossas crianças 

como é importante ler e com isso estarmos incentivando o gosto 

pela leitura desde cedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdNtqWZsz74


 

 

    

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  

 
                           imagem pinterest.com.br 

 

 Link da atividade: 

https://youtu.be/CPrdggN48-c 

Como fazer um barco de papel, origami - Guia infantil Brasil.  

 

Atividade:  Brincando com barquinho de papel. 

 

Recurso: Celular, computador, tablet ou smart tv, bacia ou outro recipiente 

com água, folha de sulfite, jornal, folha de caderno ou folha de revista, canudo. 

 

Estratégia: 

Para comemorarmos o dia do descobrimento do Brasil, a criança junto ao 

adulto deverá assistir o vídeo “Como fazer um barco de papel, origami” o adulto 

irá confeccionar um barquinho de papel e preparar uma bacia com água, onde 

a criança poderá brincar com seu barquinho, desfrutando de um momento 

prazeroso, nesse momento explique que os portugueses chegaram no Brasil 

pelo mar, pode utilizar um canudo para soprar o barquinho, fazendo ele se 

mover na água.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é proporcionar um momento de interação entre a 

família, enriquecendo o repertório de conhecimentos da criança por meio da 

experiência e da descoberta, trabalhando o dia do descobrimento do Brasil de 

forma lúdica, incentivando a curiosidade e a imaginação.   

 

https://youtu.be/CPrdggN48-c

