
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:13/05/2021 SEMANA: 10 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila. TURMA: 
Berçário 1- A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
Atividade: Tampinhas vai- vem. 

 

Recurso: celular, tablet, computador, TV, brinquedo (tampinhas vai- vem). 

 

Estratégia:  

Em um espaço aconchegante da casa, a família irá apresentar o brinquedo que 

será retirado na escola. 

Deixe a criança observar e manipular o brinquedo para conhecer e descobrir, 

depois que a criança estiver a vontade com o brinquedo, o responsável irá 

movimentar as tampinhas de um lado até o outro da caixa, a contagem será feita 

de acordo com os integrantes da casa/família. 

Por exemplo, se são cinco (5) pessoas na família, a contagem será de cinco (5) 

tampinhas. 

Faça a contagem em voz alta enquanto movimenta a tampinha pelo barbante. 

Observação: 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 

relatem como foi essa experiência, para isso solicitamos que observem a reação 

da criança ao ver e manipular o brinquedo.  

Ela gostou? Teve receio? Estranhou? Conseguiu acompanhar o movimento das 

tampinhas? Teve atenção? Se distraiu? 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Oferecer a crianças experiências variadas, contribui para o seu 

desenvolvimento.  

A exploração dos brinquedos e objetos concretos contribuem para o 

desenvolvimento psicomotor, sensorial e cognitivo ajudando no desenvolvimento 

da criança como um todo. 

Para que esse desenvolvimento ocorra de forma satisfatória, a família é muito 

importante, pois o vínculo familiar proporciona o aprendizado de forma lúdica e 

prazerosa. 



 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/05/2021 SEMANA: 10 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Traços, Sons, Cores e Formas. 

 
 

Atividade: Brincar com o barquinho.  

Música: A canoa virou 

             Vou deixá-la virar 

             Foi por causa da (Nome da criança) 

             Que não soube remar. 
 

Recurso: Barquinho de papel,(kit chamadinha). 

 

 

Estratégia: Em um ambiente da casa, sente com a criança, utilize o barquinho 

de papel do kit da chamadinha e cante a música  "A canoa virou". Com o 

barquinho nas mãos, seguindo a música, fazendo os movimentos, navegando e 

virando, diga  o nome da criança na parte que a música pede. Deixe que a 

criança também brinque com o barquinho após observar você. Aproveite 

bastante a brincadeira e compartilhe a reação da criança, se ela conseguiu fazer 

os movimentos?! Se gostou e interagiu durante a brincadeira?!. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade  é utilizar a música nas brincadeiras para que a 

criança memorize seu nome,  brincando e utilizando materiais simples e diversos 

para o seu aprendizado e interação com a família. 

 

 

 


