
 

    
 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/05/2021 SEMANA: 12 

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

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

              
Atividade: Acampamento com luzes mágicas. 

 

Recurso: celular, copo descartável ou rolinho de papel higiênico, plástico ou fita adesiva 

transparente, tesoura, canetas coloridas, lençol e tesoura. 

 

Estratégia:  

1º momento: Para essa atividade o responsável deverá criar um ambiente escuro e 

precisará de uma lanterna para projetar as imagens. Pode ser a do celular. 

2º momento: Em seguida poderá fazer uma cabana utilizando um lençol ou tecido de sua 

preferência ou apenas procure um local confortável. 

3º momento: É a hora das descobertas, utilizando as mãos e a luz das lanternas mágicas 

ou a do celular, projetarão na parede ou dentro da cabana as imagens e deixem a 

imaginação e a diversão tomarem conta do ambiente, sempre observando suas reações. 

                     
 

Sugestão 1:  confeccione as lanternas conforme as imagens produzidas por Lili e Tu Tu 

Lanternas Mágicas através do link:  https://www.youtube.com/watch?v=kM8g7uK_qqk . 

 

Sugestão 2: o responsável poderá demonstrar para a criança como explorar as habilidades 
com as mãos e ensiná-las a fazer sombras com elas conforme a imagem abaixo, usem a 
imaginação: 

                                                
Observação: para os menores, o responsável vai explicando e mostrando o processo de 

montagem, sempre observando as reações da criança, se demonstra interesse ou não, se 

tenta manusear os materiais utilizados. Não esqueçam de compartilhar conosco esse 

momento, enviando no nosso grupo da sala, os registros feitos através de foto ou vídeo.  

Curiosidade sobre esta atividade: Brincar no escuro cria uma atmosfera de mistério, 

descobertas e fantasias, o escuro traz muitos desafios para a criança, além de apurar a 

visão, locomoção e noção de espaço. 

https://www.youtube.com/watch?v=kM8g7uK_qqk


    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 26/05/2021 SEMANA: 12 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

   

                                                          
 

Atividade: Bola ao Cesto. 

 

Recurso: Bola (kit semana do brincar), cesto ou balde. 

 

Estratégia: 

Usando a bola, a criança deve jogá-la em direção ao cesto e acertar dentro dele, caso ela 

sinta dificuldade em arremessar, deixe que a criança coloque a bolinha dentro do cesto e 

depois retire é assim por diante até que ela consiga jogar com um pouco de distância. 

Comemore a cada acerto, e participe brincando e incentivando a criança acertar. 

Após o término registre sobre o desempenho do aluno em relação a atividade.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A atividade tem como objetivo estimular a coordenação viso motora (mão-olho), noção de 

espaço, noção de dentro-fora e a força. 

 

 


