
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/04/2021 SEMANA: 08 

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=zY8rJbP5edw 

O Mestre Mandou - Quintal da Cultura  

 

Atividade: O Mestre Mandou. 

 

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

tv...).  

 

Estratégia: O adulto em um lugar confortável e com espaço irá convidar à 

criança para assistir o vídeo e repetir os comandos “O Mestre mandou”, na 

sequência poderá usar a criatividade e assim sugerir vários comandos 

permitindo que a criança reproduza e se torne o mestre na brincadeira, será um 

momento de muito movimento e descontração.  

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Habilidades trabalhadas neste jogo: concentração, percepção auditiva, 

imaginação, coordenação motora, atenção e noção corporal. Esta brincadeira 

também se chama: Meu mestre mandou, seu mestre mandou e Macaco Simão. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zY8rJbP5edw


 
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:  
29 /04/2021   

SEMANA: 08 

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

TURMA: 
Berçário 2 B 

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

 

 

LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/qVxVuw0kZiSk 

Canção Infantil - Profissões 

Atividade: Conhecendo e respeitando as profissões. 

 
 

Recurso: Televisão, celular, computador. 

 
 

Estratégia:  
Assistir ao vídeo junto com a criança, e conversar sobre as profissões 
conforme vão passando no vídeo, após o vídeo,  dar continuidade ao 
assunto, auxiliando a criança a perguntar aos demais da casa sobre 
qual é a profissão ou o que a pessoa gostaria de ser, mostrar a 
importância e o respeito que devemos ter por todas as profissões que 
cada uma delas tem seu objetivo e sua importância. 
Ao final da pesquisa perguntar para a criança o que ela quer ser quando 
crescer? 
 
 
 
 
 
 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Conhecer a diversidade de profissões,  estimular a curiosidade, o 

aprendizado e a vocação. 

 

  
 

 

 

 

 

https://youtu.be/qVxVuw0kZiSk


 

    
 

                                
 

 

Link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ccxu3V8OPw 

Canal @Bisnagas Kids 
A Cigarra e a Formiga - História Infantil / Livro Animado / Áudio Livro / Desenho 

Animado / Contos 

 

Atividade: “A Cigarra e a Formiga”. 

 

Recursos: Celular, tablet, tv e internet. 

 

Estratégia: 

 

Em um ambiente acolhedor, assistir ao vídeo “A Cigarra e a Formiga”. O adulto 

poderá criar um diálogo com a criança, dando ênfase as profissões (Cantor- A 

Cigarra e Operário- A formiga) que cada personagem realiza no contexto da 

história. 

Fazer perguntas sobre os tipos de insetos que a história mostra, e se a criança 

já observou algum deles na sua casa. 

Esta fábula é um clássico que traz ensinamentos incríveis. 

Quando a criança escuta uma fábula, se encanta com a história. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Fábulas são histórias com o objetivo de ensinar algo. As vivências relatadas 

nos contos auxiliam no desenvolvimento da personalidade individual 

da criança, transmite valores morais que inspiram condutas e princípios no seu 

comportamento futuro. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Marisa, Eliane. TURMA: 
Berçário 2 C 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9Ccxu3V8OPw
https://www.youtube.com/channel/UCsKI3VUh6BoGkfVwlfZ00Bw

