
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/05/2021 SEMANA: 09 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

 

 
 

Link da atividade: https://youtu.be/GOGO1guXyJs  

A Turma do Balão Mágico – Ursinho Pimpão 

Atividade: Meu ursinho 

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

ursinho de pelúcia e o ursinho feito em casa com materiais recicláveis. 

Estratégia: Primeiramente iremos assistir ao vídeo e à família irá pegar um 

urso de pelúcia que tiver em casa e o urso feito pela criança, pedir para a 

criança observar e responder às seguintes perguntas: 

A) Qual o tamanho dos ursos? 

B) Qual a cor de cada urso? 

A) Eles são macios ou duros? 

Por fim, registrar uma foto da criança com os dois ursos principalmente se 

houver um em especial e mandar no grupo da escola. 

Curiosidade sobre esta atividade: Um brinquedo de pelúcia na idade de 

nossas crianças é importante, pois a criança está se tornando independente e 

ter um ursinho ou algo do tipo, traz mais segurança para essa fase transitória.  

 

 

https://youtu.be/GOGO1guXyJs


    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/05/2021 SEMANA: 9 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
           Link da atividade:  https://youtu.be/XU0LfxswBWK 

Clipe musical – Cuida de mim                                  

                                                                             
          Atividade: Circuito divertido 

 
Recurso: Folha de revista ou de algum outro material disponível, lápis           
ou algum outro material riscante, fita adesiva, tesoura e brinquedos. 
 

Estratégia:  
Convidar a todos para assistir ao vídeo: “Cuida de mim” e após 
conversar sobre a importância de cuidarmos das pessoas amadas e de 
sermos cuidados, em seguida observar com a criança a árvore 
gineólogica que foi confeccionada pela família e destacar nela o amor 
entre as pessoas que ali estão e também com as mãos mostrar o 
símbolo coração que representa esse lindo sentimento.  
Depois desse momento a família irá confeccionar alguns corações 
utilizando folha de revista, lápis e tesoura ou outros materiais 
disponíveis. 
 
  

 
Montar um circuito divertido colocando algumas fitas no chão para 
formar linhas, espalhe no caminho os corações confeccionados, a 
criança vai pular e pegar os corações no chão e levar até às pessoas 
que cuidam dela. Finalize a diversão com muitos abraços repletos de 
amor e se possível filme ou fotografe,compartilhe no grupo da sala.  
Curiosidade sobre essa atividade:  
Essa atividade tem como objetivo, desenvolver a familiaridade e a 
importância do sentimento amor, homenagear a pessoa (as) da qual a 
criança é cuidada, proporcionar movimentos corporais como rastejar e 
saltar e noção de espaço e tempo. 

 

https://youtu.be/XU0LfxswBWK


    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/05/2021 SEMANA: 9 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

  

 
 

Atividade: Jogo da memória com meias.  

 

Recursos: Meias limpas de diversos tamanhos e cores. 

 

Estratégia:  

Pegue pares de meias de todas pessoas da casa, dê preferência para as meias 

de diferentes tamanhos e cores.  

Como nossas crianças são ainda pequenininhas, o adulto deve auxiliar na 

brincadeira. 

Coloque as meias sobre um móvel ou até mesmo no chão onde a criança 

tenha visibilidade total de todos as meias dispostos. 

O adulto pode começar pegando uma meia e descrever a cor, tamanho e de 

quem pertence e pedir para a criança busque o par. 

Faça festa quando ela acertar e elogie, assim que perceber que a criança 

entendeu a brincadeira, a incentive a procurar os pares das meias restantes. 

Com esta brincadeira o adulto poderá notar se a criança teve facilidade de 

identificar os pares de meia e se a atividade despertou o interesse da criança 

em participar. 

Com ideias simples podemos proporcionar as crianças momentos de 

envolvimento afetivo. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta busca aumentar o vínculo afetivo da criança com o seu cuidador. É 
um ótimo exercício para desenvolver a memória, foco, concentração e a 
percepção visual. 

 


