
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 28/04/2021 SEMANA: 08 

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

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

 

 
 

Link da atividade:  https://youtu.be/OUFv4Hh-nZY   

Música: O meu amigo eu vou respeitar 

 

Atividade: Meu amigo eu  vou respeitar. 

 

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

TV...). 

 

Estratégia: Vamos cantar e dançar? Coloque o vídeo “O meu amigo eu vou 

respeitar” e depois converse com a criança como ela se sente quando algum 

coleguinha bate ou belisca e como se sente quando ganha beijos e abraços.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: As demonstrações de carinho, cuidado e 

respeito entre professores, crianças e seus pares são fundamentais para o 

desenvolvimento pleno dos sujeitos. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OUFv4Hh-nZY


 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/04/2021 SEMANA: 8 

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

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

  
 

 
 
 
 
 
          Atividade: Um pra mim, um pra você.   

 
 
Recurso: Um prato com fruta picada, ou biscoitos ou ainda cereais em 
forma de argolas ou bolinhas e dois pratos vazios, brinquedos.  
 
 

Estratégia:  
Sente-se confortavelmente com a criança e os materiais escolhidos para 
a dinâmica.  
Dê o prato com os alimentos para a criança (biscoitos, cereais ou a fruta 
picada) e peça a ele que os distribua: "Um para mim, um para você", 
colocando-os nos pratos vazios.  
Ao final da atividade, explique para a criança que dividir em partes iguais 
e manter o que foi combinado é uma questão de respeito, e que quando 
respeitamos os outros, não há razões para brigas.  
Experimente a brincadeira, com a quantidade de alimentos, em que o 
resultado não será igual, convide mais pessoas para a brincadeira, você 
pode usar também brinquedos nessa dinâmica.  
Aproveite para fotografar tudo e postar no grupo. Bom divertimento!  
 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Crianças desta idade adoram se sentir no controle, e a brincadeira 

estimula o respeito, o senso de solidariedade, de organização, o conceito 

de números e a solução de problema. 



    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/04/2021 SEMANA: 8 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

  

 

 
Atividade: Brincadeira Pega - Pega de carinho. 

 

 

Recursos: Ambiente interno ou externo da casa. 

 

 

Estratégia:  

 

Convidar a criança para brincar de pega-pega. O adulto deverá correr para 

pegar a criança e toda vez que alcançá-la, abraçar demonstrando todo carinho 

e amor por ela. Incentivar a criança fazer o mesmo quando for sua vez de 

alcançar o adulto. Será uma brincadeira muito divertida e oportuna para 

demonstrarem afeto. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é estimular a coordenação motora e equilíbrio através de 

brincadeiras divertidas, proporcionando momentos prazerosos com crianças e 

adultos, desenvolvendo vínculos afetivos iniciando no ambiente familiar.  

 

 

 

 


