
 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/05/2021 SEMANA: 12 

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

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

 
                        

                     
 
Atividade: Telefone sem fio. 

 

Recurso: Copinho de Danone, copinho de Yakult, copo descartável, copo 

plástico diversos, barbante, tesoura. 

 

Estratégia: O adulto irá furar o fundo de dois copinhos de plástico, depois cortar 

um pedaço de barbante e passar pelo furo dos copinhos e fazer um nó. Em 

seguida dê um dos copinhos para a criança, estique o barbante e comece a 

conversar com a criança falando dentro do copinho, assim a criança ouvirá a voz 

do responsável e irá se comunicar com o mesmo. 

 

Observação: Família compartilhem esse momento conosco, com fotos, vídeos, 

explique um pouco como foi o desenvolvimento da criança, a curiosidade que a 

criança teve pelo brinquedo, se gostou de brincar... 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade desenvolve a fala da criança, 

aguça a curiosidade, ajuda na coordenação, e aproxima as pessoas. 

 

 

 



    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25 /05/2021 SEMANA: 12 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos  

 

                              
Atividade: Brincando de Bola no lençol em família  

 

Recurso: Tecido, lençol, fronha, Bola (kit semana do brincar). 

 

Estratégia: O adulto irá escolher um dos recursos citados acima, na sequência 

irá juntar os membros da família juntamente com a criança e iniciará a 

brincadeira que funcionará da seguinte maneira:  

Cada pessoa deverá segurar numa ponta do lençol e deverá jogar a bola em 

cima do mesmo, o lençol deve ser sacudido o tempo todo, não podendo deixar 

a bola cair ao chão; Se a bola cair deve-se iniciar a brincadeira novamente. Boa 

diversão! 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade tem como proposta trabalhar 

a coordenação motora grossa da criança, pois através dos movimentos 

realizados no momento da brincadeira, a criança desenvolve os membros 

superiores e o equilíbrio de maneira significativa. 

 

 

 

 

 


