
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/05/2021 SEMANA: 09 

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

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

 
 

Atividade: Caça ao tesouro de objetos pessoais dos integrantes da família, 

lápis e papel. 

Recurso: Objetos pessoais dos integrantes da família (roupas, brinquedos, 

ferramentas, celular e etc.). 

Estratégia: Um adulto deverá esconder alguns objetos pessoais dos 

integrantes da família, dentre estes objetos poderão ser roupas, brinquedos, 

ferramentas, celular, calçado. Desenhar um mapa indicando o caminho a ser 

percorrido, durante a vivência o adulto irá indicar no mapa cada passo dado 

pela criança mostrando a evolução, ao final do percurso a criança encontrará o 

tesouro. Podem brincar com quatro ou mais participantes. O adulto deverá 

relatar se a criança encontrou alguma dificuldade ao procurar os objetos 

escondidos enquanto se orientava pelo mapa com ajuda. 

Curiosidade sobre esta atividade: A brincadeira possibilita o 

desenvolvimento da habilidade, velocidade, atenção e concentração, 

percepção do espaço, planejamento, compreensão de ordens, memória, 

associação de ideias, cooperação, socialização, autoconfiança, respeito e a 

linguagem.  

 

 



 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA: 04/05/2021 SEMANA: 9 

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

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

  
 
 Link da atividade 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok8a7_WWgW8 

História - O LIVRO DA FAMÍLIA  

Autor: Todd Parr 

 

Atividade: Desfile Divertido.    

 

Recurso: Espaço, diversas peças de roupa, sapatos, vários objetos e adereços 

pessoas dos membros da família. 

Estratégia: 

Este vídeo contem uma história divertida de diversas famílias, pois, todas as 

imagens de família estimulam as crianças a viajar no mundo da imaginação, 

famílias com poucas pessoas outras com muitas, tem os que moram bem 

pertinho, tem os que moram longe. Enquanto a história é contada o adulto vai 

falando com a criança a respeito de sua própria família e mencionando as 

roupas que usam, penteado dos cabelos, e modo que andam. Assim adulto 

aguça a curiosidade da criança, falando que irão fazer uma brincadeira bem 

divertida, porém antes fala sobre o livro da família, focando que todos têm suas 

famílias, sendo todas as famílias diferentes, porem vivem as mesmas 

situações, onde todos devem se amar e compreender, respeitar e conviver 

felizes. E organiza um desfile de moda onde a criança se veste com as roupas 

dos adultos, os sapatos, brincos, pulseiras etc.  propor que todos no final do 

desfile se abrasem, dizendo: eu amo minha família! 

Durante o desfile o adulto deverá observar como a criança reage nesta 

brincadeira, quem eles gostam de imitar durante o desfile: qual membro da 

família a criança vai imitar? 

Esses momentos devem ser registrados e compartilhados. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar a família, nesta atividade a criança brinca e aprende, 

mediante o brincar a criança expressa seus desejos, sentimentos, 

necessidades e opiniões, e avança em sua oralidade, se tornando 

comunicativa, aprendendo a dialogar, com os grandes e pequenos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok8a7_WWgW8


 

 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/05/2021 SEMANA: 9 

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

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

  

 
 

Atividade: Bingo do Carinho. 

 

Recursos: Celular, papel sulfite ou folha de caderno, caneta ou lápis. 

 

Estratégia: 

O adulto deverá confeccionar uma cartela de bingo, de acordo com a imagem 

acima, colocando os comandos em cada quadradinho, recortar seis pedaços 

de papéis, enumerá-los de 1 a 6 e dobrá-los para finalizar a confecção do jogo, 

pedir para que a criança escolha um papel. 

O adulto deverá obedecer ao comando de acordo com o número escolhido pela 

criança, o mesmo deverá também observar se a criança entendeu cada 

demonstração de carinho e se a brincadeira está sendo prazerosa para a 

criança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar o conceito de números e incentivar a interação entre a 

família através do jogo, proporcionando momentos em que a criança possa 

extravasar emoções e reconhecer os sentimentos de amor dentro do convívio 

familiar. 

 

 


