
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/04/2021 SEMANA: 08 

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

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

 

 
 

Atividade: Circuito do abraço 

 

Recurso: Almofadas e cadeiras. 

 

Estratégia: Num local espaçoso o adulto deverá dispor almofadas e cadeiras 

como obstáculos a serem enfrentados pela criança, ela deverá pular nas 

almofadas e passar por baixo das cadeiras ao final do percurso será ofertado 

pelo adulto um abraço bem apertado. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Abraço é um dos símbolos universais de 

amizade, carinho e conforto. Quando damos e recebemos um abraço 

estabelecemos um laço único de confiança, apreço e respeito por nós e pela 

pessoa abraçada. Este gesto simples mostra a importância de vencermos 

crenças limitantes e nos permitirmos abraçar, tanto para acolher quanto para 

sermos acolhidos pelo outro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

LINK DA ATIVIDADE: 
https://www.youtube.com/watch?v=jvX9eozwbtU 

           Patati Patatá - Superfantástico  

 

Atividade: Dançando com a família. 

 
Recurso: Televisão, celular, computador. 

 
Estratégia:  
O adulto junto com a criança irão assistir ao vídeo “Patati Patatá- 
superfantástico” e enquanto assistem vão dançando acompanhado o 
ritmo apresentado, durante a atividade o adulto aproveitará para mostrar 
como o mundo pode ficar mais bonito se mantermos a paz, a harmonia 
e o amor.. 
 
Curiosidade sobre esta atividade:  

É por meio da dança que a criança consegue perceber o espaço ao seu 

redor, ela estimula a criatividade e ajuda na espressão dos sentimentos, 

com novas formas de olhar o mundo ao seu redor criando elos afetivos 

e sociais e ajudando no desenvolvimento da coordenação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvX9eozwbtU


    

 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

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

 

 

 
                                                                                    Imagem dessiral.blogspot.com 

 

 

Atividade: Pombinha da Paz  

 

Recurso: Papel sulfite ou folha de caderno, caneta, giz de cera ou lápis de cor.  

 

Estratégia: 

 

O adulto deverá desenhar sobre o papel, a Pombinha da Paz, usando a 

mãozinha da criança como molde, de forma que o contorno da sua mão se 

transforme numa linda pomba. 

Após o desenho, o adulto poderá explicar para a criança que a imagem dessa 

ave, simboliza a paz entre essas pessoas e que não se pode praticar a 

violência, nem mesmo em brincadeiras com armas de brinquedos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é trabalhar a importância de se cultivar a cultura de paz começando 

pelo ambiente familiar, e que o principal significado de paz é o respeito pleno à 

vida e pela garantia dos direitos de cada pessoa, seja ela adulto ou criança. 

 

 


