
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/04/2021 SEMANA: 08 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=dX2N6eCenuw 

O Diário de Mika – Palavras Mágicas. 

 

Atividade: Palavras Mágicas. 

 

Recurso: Notebook, celular, computador, tablet, smart tv, lençol, sacolinha, 

caixa, papel, caneta, etc.  

 

Estratégia: O adulto junto com a criança assistirá ao vídeo “O Diário de Mika - 
Palavras Mágicas”, após listará as palavrinhas mágicas: Por favor, Obrigado 
(a), Com licença, Desculpe, Perdão, Bom dia, Boa tarde, Boa noite, Tudo 
bem?, Pode passar.  Em seguida, pegará um lençol que será a capa e 
brincarão de mágico, onde a criança tirará de sua cartola, pode ser uma 
sacolinha, uma caixinha, uma palavra mágica e os demais familiares deverão 
realizar uma encenação de quando e como a utiliza no dia a dia. Será um 
momento de muita diversão e aprendizado! Não se esqueçam de filmar ou 
fotografar este momento para socializar no grupo. 
 

Curiosidade sobre esta atividade: É muito importante proporcionar às 
crianças a oportunidade de participação nas atividades diárias que despertem a 
amizade, a solidariedade, o amor e a união, fortalecendo os vínculos afetivos 
entre os envolvidos, assim ela respeitará as diferenças encontradas na 
sociedade. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dX2N6eCenuw


 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30 /04/2021 SEMANA: 8 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
 
           Atividade: Escolhendo as profissões 

 

Recurso: Imagens impressas ou digitais em celulares, televisão ou em 

outros meios eletrônicos e utensílios diversos conforme a profissão que a 

família escolher, como potes, panelas, brinquedos entre outros. 

 

Estratégia:  
O adulto irá convidar á criança e os demais moradores da casa para 
dialogarem sobre as diferentes profissões existentes e a importância das 
mesmas, por exemplo, motorista, pedreiro, merendeira entre outros. 
 
É interessante perguntar á criança o que ela quer ser quando crescer, 
estimulando assim a imaginação, em seguida brincarem em família de 
representarem algumas profissões.  
Se a família escolher, por exemplo, a profissão merendeira pode-se 
preparar uma deliciosa receita para degustar, pedreiro pode-se brincar 
com areia ou terra para assim de maneira lúdica construir uma moradia, 
motorista pode-se fazer uma fila com cadeiras para a família sentar e 
brincar de ônibus e na primeira cadeira alguém representa o motorista 
segurando uma tampa de panela como volante e assim por diante.   
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Conhecer a profissões contribue para a construção da identidade 
pessoal da criança assim como respeito, admiração e reconhecimento 
da importância de todas e o quanto sao essencias para a nossa 
vivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/04/2021 SEMANA: 8 

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

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

 

 
 

Atividade: Vamos brincar de médico? 

 

Recurso: Bonecas, bonecos, ursos, caixinha de remédios, seringa descartável 

e termômetro de brinquedo. Usar a imaginação utilizando outros objetos 

brincando de faz de conta.   

 

Estratégia: 

Em um espaço disponibilize para a criança alguns objetos médicos: bonecos, 

bonecas, ursos, termômetro de brinquedo, seringa descartável ou copinho de 

medida e caixinhas de remédio. Ensine a criança usar a imaginação ao utilizar 

objetos, brincando de faz de conta. (Se não tiver uma seringa por exemplo, 

usar um palito no lugar). 

Faça de conta que os pacientes ficaram muito gripados, fale sobre os sintomas: 

febre, dor, tosse, espirros.  

Explique o que eles causam no organismo deixando muito doente e fraco 

necessitando de cuidados médicos para ficarem fortes e saudáveis. Estimule a 

criança a examinar os pacientes, e dar um medicamento para eles. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar a importância da profissão de medicina, identificar os 

profissionais que se desempenham, desenvolver conhecimento sobre a vida 

social e valores para a formação social e moral. 

 

 


