
 

    

 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/05/2021 SEMANA: 13 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

                                     
Link da Atividade: 
https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak 
Meio ambiente na educação infantil. 

Atividade: Jogar lixo no lixo. 

Recurso: Computador, tablet, celular, balde, cesto de lixo, caixa de sabonete, 

caixa de creme dental e demais coisas que vão para o lixo durante o dia. 

 

Atividade:  A família juntamente com a criança jogará o lixo que usaram durante 

o dia. Por exemplo dar na mão da criança uma caixa vazia de sabonete, ou 

qualquer outra coisa para jogar no lixo. Nesse momento, interaja com a criança 

falando: olha agora vamos jogar o lixo nas cores apropriadas, porque cada 

resíduo pertence a uma determinada cor específica. É importante fazer isso para 

preservar o meio ambiente. 

 A cor azul é para jogar papel, papelão; a cor verde é para jogar vidro e na cor 

vermelha joga-se plástico. Dessa forma a criança vai percebendo a importância 

que lixo é no lixo e que cada item tem as cores apropriadas para serem 

descartadas.                                                   

Observação: Família registre o desenvolvimento da criança. Esse registro pode 

ser feito por fotos ou vídeos, com um pequeno relato de como foi, o que a criança 

achou, qual foi a sua reação, se gostou. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

É importante mostrar a criança que o lixo deve ser descartado, jogado fora de 

maneira consciente. Através de pequenas ações que elas vão compreendendo 

a importância que se tem de jogar lixo no lixo. É através da música do lúdico que 

as crianças vão entendendo e compreendendo que deve ser uma prática diária. 

Cada criança aprende no seu tempo, umas mais devagar, outras mais rápidas o 

importante é ofertar isso desde cedo de maneira consciente. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak


 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/05/2021 SEMANA: 13 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Cores e Formas. 

 

 

LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=FevSRxSetj8 

História Cantada Infantil - A Minhoquinha Envergonhada 

 

Atividade: Explorando sons 

 

Recurso: Celular, TV, Tablet, fita ou cola, brinquedos sonoros (chocalho, 

tambor, etc.) ou potes/garrafas vazios, latas, colheres, grãos de 

feijão/arroz/milho, etc. 

 

 

Estratégia: 

Para brincar o adulto constrói juntamente com a criança e os recursos 

disponíveis que tiver em casa um chocalho usando sua criatividade, exemplo 

coloque dentro de uma garrafa/pote de danone alguns grãos de feijão/arroz e 

feche com cola ou fita, teste antes da criança brincar para não abrir. 

 

Assista e interaja com o vídeo “A minhoquinha Envergonhada”, seguindo as 

orientações da Contadora de história, em seguida, repita ao vídeo, com a criança 

e estimule a ela (e) a usar ao instrumento confeccionado (chocalho) fazendo 

sons. 

Observe a participação, atenção e interação da criança (gosta ou não gosta de 

fazer barulhos e percebe que consegue fazer barulho com objetos ou seu próprio 

corpo, suas expressões, etc.). 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é relacionar os movimentos da minhoca e fazer com 

que a criança desenvolva, expresse, brinque e participe utilizando sua 

coordenação motora, movimentar o corpo, imitação e expressão de comandos, 

relacionar o meio ambiente com movimentos corporais. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FevSRxSetj8

