
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 12/05/2021 SEMANA: 10 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
 

Atividade: Pé de Gigante   

 

Recurso: Calçado maior que o pé da criança.  

 

Estratégia: O adulto irá dispor para a criança um par de seus calçados e 

pedirá para que a criança faça um percurso pré-definido certificando que o 

mesmo é seguro. É necessário evitar sapatos de salto para evitar quedas e 

acidentes. O adulto deverá relatar se houve alguma dificuldade para a criança 

realizar a atividade, se gostou ou não deste momento. Registre com foto ou 

vídeo.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Caminhar com um calçado maior que seu 

pé vai desenvolver o equilíbrio bem como a força já que o peso do calçado é 

maior que o calçado infantil 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/05/2021 SEMANA: 10 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice.  TURMA: 
Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação  

 

 
 

 
 
Link da atividade:   

  https://youtu.be/Z772-ogB5qc 

         A família dos dedos.                                                                        

           

Recurso: Celular, computador, televisão e caneta. 
 

Estratégia:  
Após assistirem ao vídeo com a criança, o adulto inicia a brincadeira de 
fantoche em família, com uma caneta fazer carinhas nos dedos do 
adulto e nos dedinhos da mão da criança, simbolizando os integrantes 
da família, e juntos vão conversando mexendo os dedinhos, como se 
um dedinho conversasse com o dedo do adulto, falem sobre os 
alimentos que cada um gosta mais, entre comidas, frutas e sucos. 
Se possível registrar, falar se a criança gostou, se conseguiu mexer os 
dedinhos e se deixou fazer as carinhas nos dedinhos mostrando 
empolgação pela atividades neste momento de descontração e 
compartilhe no grupo. 
 

       Curiosidade sobre essa atividade:  
Essa atividade tem por objetivo, desenvolver a fala, a coordenação 
motora, a imaginação e o aprendizado sobre quem é, e que grau de 
parentesco cada membro da família representa 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/05/2021 SEMANA: 10 

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Marisa, Eliane. TURMA: 
Berçário 2 C 

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

 

 
 

Atividade:  Adivinha de quem é? 

 

Recursos: Caixa de papelão ou a que tiver em casa, pertences dos familiares. 

Alguns exemplos. Exemplo: Boné do papai, presilha da mamãe, brinquedo do 

bebê, sapato do irmão ou meia da vovó. 

 

Estratégia: Esta atividade pode ser realizada em qualquer espaço, desde que 

tenha condição de acomodar as crianças confortavelmente, para que ela possa 

se movimentar, que tenham acesso e boa visualização aos objetos da 

brincadeira. 

Escolha um os mais pertences dos familiares e coloque dentro da caixa, adulto 

comandará a brincadeira, inicialmente retirando um objeto, formulando 

perguntas.  

Por exemplo: De quem é essa meia?  Esse boné de quem será? Qual a cor 

dessa blusa?  Dar ênfase ao tamanho e cor.  

A criança irá responder e ao acertar o responsável deve fazer um elogio, dando 

os parabéns. 

Após perceber que entendeu a brincadeira, a criança também poderá colocar a 

mão dentro da caixa, tocar os objetos e tentar adivinhar o que é, e de quem 

pertence, retirar para confirmar se está correta.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é estimular o vínculo afetivo, trabalhar as sensações, 

ligadas ao tato e visão, raciocínio lógico e percepção de dimensão. 


