
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/04/2021 SEMANA: 08 

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=ToWhEEJImEM&t=5s 

Contação – Um Mundinho de paz. 

Atividade: Um mundinho de paz. 

 

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

tv...). 

 

Estratégia: Num ambiente acolhedor proporcionar à criança a apreciação da 
história. Ao término do vídeo por meio de conversa o adulto deverá fazer 
perguntas sobre o vídeo: Como foi o seu dia hoje? Você ajudou em alguma 
tarefa da casa? Você brincou de quê e com quem? Você fez alguma coisa boa 
por alguém?  
 

Curiosidade sobre esta atividade: A educação de valores é parte essencial 

na formação de uma pessoa e tem impactos por toda a vida. Ao estimular nas 

crianças a valorização de boas atitudes, é possível ajudá-las a desenvolver 

valores éticos e morais desde cedo, contribuindo para a formação de uma 

sociedade mais justa e saudável.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToWhEEJImEM&t=5s


 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 27/04/2021   SEMANA: 8 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mírian e 
Valdenice. 

TURMA: 
Berçário 2 B 

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

 

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/z00dbfx3_s8 

                  O MEU AMIGO EU VOU RESPEITAR 

 

 

Atividade: Dançando com a família. 

 
Recurso: Televisão, celular, computador. 

 
Estratégia:  

Após assistirem ao vídeo sugerido, conversem sobre os cuidados de uns, com 

os outros, respeitando o próximo, todas as pessoas que estiverem próximas a 

nós, o papai, mamãe, irmãos, primos etc. O espaço de cada um, afinal cada um 

tem seu jeito de ser, andar, falar etc.  

Após propor um desfile da bandinha onde todos deverão respeitar os 

integrantes do desfile. Faremos uma fanfarra diferente, usando objetos que 

temos em casa como, panelas, tampas, colheres de pau, chocalhos de garrafas 

pet, e outros utensílios de acordo com a disponibilidade de materiais e 

criatividade de cada um. Adulto no comando cita as palavras chaves, respeitar, 

amar, abraçar, desculpar, por favor e outras. A cada palavra todos batem em 

seus objetos, (tata, pam pam, tum tum etc.). Fazendo a alegria da garotada. 

 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Todos os sons são aproveitados pelas crianças. A música faz parte da educação 

infantil, pois a criança dá a mesma importância para todas as fontes sonoras. 

Movimentos e sons propicia o desenvolvimento da comunicação e expressão 

por meio da música, então ela vai se apropriando e desenvolvendo hábitos 

sociais, respeitar a vez dos colegas, confraternização e sociabilização. Uma 

sociedade que sabe olhar o outro com empatia, teremos um mundo melhor. 

 

 

https://youtu.be/z00dbfx3_s8


 
 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/04/2021 SEMANA: 8 

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

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

    

 
                                                                                                   Iimagem letras.mus.br 

Link da atividade: 

https://youtu.be/W4yYIrAfNDo 

Patati Patatá - Eu quero paz (DVD Volta ao Mundo).  

 

Atividade: Diga não à violência! 

 

Recursos: Celular, notebook, computador, tablet ou smart tv.  

 

Estratégia: 

 

Num lugar confortável juntamente com a criança, o adulto deverá assistir o 

vídeo da música infantil “Eu quero paz” do Patati Patatá. Estimular uma 

conversa sobre a paz e que todos precisam serem amigos, que não pode ficar 

brigando, batendo, empurrando e principalmente mordendo o amiguinho e que 

temos que respeitar as regras de convívio social.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta dessa atividade é trabalhar o tema Desarmamento Infantil, através 

do conceito de paz, estabelecendo boas relações entre as crianças e adultos, 

para proporcionar um ambiente livre de todas as formas de violência.  

 

 

https://youtu.be/W4yYIrAfNDo

