
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/05/2021 SEMANA: 10 

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

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

 

 

Atividade: Invertendo os papéis.  

 

Recurso: Objetos para brincar de casinha.  

 

Estratégia: Vamos brincar de casinha? Só que a proposta da atividade é 

inverter os papéis fazendo com que a criança faça o papel do adulto e o adulto 

fazer o papel da criança e assim a brincadeira fica ainda mais divertida. E 

depois o responsável vai relatar como foi a reação da criança na hora de 

inverter os papéis e quais atitudes tomaram.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Ao brincarem de faz de conta ajuda a 

estimular a construção de pensamentos por meio de jogos simbólicos e assim 

de forma espontânea elas representarão vários papéis típicos sociais, entender 

regras e imitar diversas ações dos adultos.  

 

 



  
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA   

NOME DO ALUNO:  DATA 14/05/2021

   

SEMANA: 10  

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

Berçário 2 B  

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

        

       Atividade: Descobrindo quem sou eu.  

  
Recurso: Fralda de pano, toalha de rosto ou alguma peça de roupa.  

  

Estratégia:   

Reunir todos os integrantes da família em um local bem aconchegante, que todos 

possam sentar em círculo, um dos adultos irá apresentar para a criança, todos os 

integrantes da família presentes nesse momento, exemplos; mamãe, irmãos, avós, 

papai. Após apresentação vendar os olhos da criança com um pano, e solicitar que a 

criança, com as mãos, toque um dos familiares para descobrir quem é. Incentivar a 

criança a tocar os cabelos, o rosto e braços do familiar, através desse contato a criança 

irá conseguir identificar o adulto em questão.  

No final da atividade perguntar para criança, qual foi á sensação de ter seus olhos 

vendados, se sentiu medo, desconforto, ou se sentiu segura com os olhos vendados. 

Se a criança alcançar os objetivos e conseguir identificar, perguntar qual foi o aspecto 

que fez com que acertasse quem era o adulto em questão. 

  

Curiosidade sobre esta atividade:   

Após a realização da atividade, a família pode aproveitar o momento de descontração 

e brincar de cabra cega, onde a criança tem os olhos vendados e tenta encontrar outra 

pessoa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:14/05/2021 SEMANA:10 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa. TURMA: 
Berçário 2 C 

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

    

 
 

                                                                            

Atividade: Jogo das emoções.  

 

Recursos: Celular, jogo das emoções (retirado pelo adulto na escola, 

antecipadamente).   

 

Estratégia:  

 

A família deverá escolher um momento onde todos possam participar junto com 

a criança, as peças do jogo deverão estar embaralhadas e pela identificação de 

cada nome, a criança deverá observar o rosto da pessoa citada e montar uma 

carinha que corresponda a sua emoção no momento do jogo. Observe se a 

criança entendeu o objetivo do jogo, se conseguiu observar e montar cada 

carinha com a fisionomia correta. E ao final do jogo, pergunte a ela, se gostou 

de brincar com a família e qual a carinha que ela mais gostou, citando o nome. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

Para comemorarmos o dia internacional da família que é no dia 15 de Maio, 

elaboramos essa atividade com a proposta de promover uma socialização 

entre todos, onde a criança deverá identificar os nomes e ao mesmo tempo 

reconhecer e respeitar as emoções de cada pessoa da sua família.    

   

 


