
 

    

 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/06/2021 SEMANA: 13 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
LINK da Atividade : https://youtu.be/1qbTY5kMaic 
Música Olha a Explosão (Paródia) – Versão Infantil (Ó O Lixo no Chão)           

 

Atividade: Dançando com o Sapo. 

 

Recurso: celular, computador, tablet, TV, Sapo confeccionado (retirado na 

escola). 

 

Estratégia:  

O responsável irá retirar o sapo confeccionado na escola. Em casa junto com a 

criança o responsável irá assistir ao vídeo “Olha a Explosão-Paródia”. Na 

sequência, o adulto fará a apresentação do animal Sapo para a criança dizendo 

sua cor, onde ele vive e sua importância para o Meio Ambiente. Exemplo: “Olha 

o Sapo de brinquedo ele tem a cor verde e vive na floresta que fica próximo ao 

brejo”. “Ele é um animal que se alimenta de mosca, contribuindo com controle 

de insetos”. Em seguida, amarre o elástico levemente no dedo indicador da 

criança e coloque novamente o vídeo, mas agora só para ouvirem e dançarem 

juntos (os bebês que ainda não sentam podem dançar no colo do adulto) com o 

sapinho amarrado que irá pular e mover-se conforme a criança se movimentar. 

Ao final deixe ela explorar o brinquedo através do tato. 

 

Observação:  

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 

relatem como foi essa experiência para a criança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Trabalhando com o tema Meio Ambiente, oferecemos o brinquedo reciclável 

Sapo para as crianças, pois ele desperta novos interesses e estimula a 

criatividade, além de contribuir nos aspectos ambientais. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 03/06/2021. SEMANA: 13 

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

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

 

 

Atividade: Passeio com a minhoca. 

 

Recurso: Minhoca do kit. 

 

 

Estratégia: 

O adulto junto com a criança irá passear na área externa da residência, levando 

a minhoca do kit para passear, deixe que a criança manuseie a minhoca, 

segurando na linha e puxando para que a minhoca passeie com ela. Durante o 

passeio explique para a criança onde vive a minhoca, que ela mora embaixo da 

terra, que é importante para o nosso ambiente, que ela serve como adubo, 

deixando o solo arejado, para receber as plantas. 

Aproveite a interação e nos relate como foi à reação da criança com o passeio e 

a conversa. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade e que a criança perceba através da brincadeira com 

interação e diálogos com o adulto a importância da minhoca para a terra e nosso 

meio ambiente, utilizando o brinquedo reciclável e explorando espaços na área 

externa. 

 

 


