
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/05/2021 SEMANA: 10 

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

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

Transformações. 

                                   
 

Atividade: Quantificar brincando e descobrindo a laranja 

 

Recurso: celular, computador, tablet, TV, mesa, laranja, pote ou panela, água, 

açúcar, jarra e copo. 

 

Estratégia:  

Escolha um local da casa e junte todos os membros da família na frente da 

criança, conte em voz alta tocando em cada pessoa para que o bebê observe. 

Em seguida, posicione-se de um lado da mesa e coloque a criança do outro lado 

(de preferência com outro adulto segurando-a no colo ou só dando apoio). Dê 

uma laranja (higienizada) para a criança explorar e na sequência estimule ela a 

rolar a laranja sobre a mesa e do outro lado o adulto tenta capturar segurando 

um pote ou panela deixando a laranja cair dentro. Estimule a criança rolar cinco 

laranjas realizando assim a contagem em cada rodada. A cada contagem 

comemore com a criança e finalize preparando um suco de laranja para todos 

degustarem. 

 

Observação: Os bebês que ainda só se alimentam de leite materno, não é 

necessário à degustação do suco. 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 

relatem como foi essa experiência. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade proporciona para criança a percepção de quantidade, a 

descoberta e exploração da fruta laranja através do tato e paladar, além de a 

brincadeira tornar a aprendizagem prazerosa e significativa. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:14 /05/2021 SEMANA: 10 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

Atividade: Passear de Canoa,  
(Cante a música ¨A canoa virou¨). 
 

Recurso: Lençol (toalha ou tecido). 

 

Estratégia: 

Em um espaço da casa, coloque um lençol (toalha ou tecido), peça para que a 

criança sente em cima e auxilie se necessário, para que a criança apoie as duas 

mãos no lençol para que fique mais seguro e ela não caia. Diga que vão brincar 

de passear de canoa, segure você nas pontas do lençol e sem sair do chão, 

balance cantando a música ¨A canoa virou¨, fazendo os movimentos da canoa, 

devagar e com cuidado. Aproveite e brinque muito. Compartilhe a reação da 

criança e sua interação na brincadeira. 

Sugestão: Utilize se quiser o barquinho de papel do kit chamadinha para irem 

trocando a brincadeira, coloque o barco no centro do lençol e o balance com a 

ajuda da criança, cantando a música da canoa. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é trabalhar percepção, coordenação motora nos 

movimentos de apoiar e balançar e a interação em família nas brincadeiras. 

 

 

 


