
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 19/05/2021 SEMANA: 11 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

 
 

Atividade: Criatividade em família. 

 

Recurso: Massa de modelar (enviada no kit de recursos). 

 

Estratégia: O adulto junto com a criança usará toda a criatividade e farão os 

membros da família usando a massinha de modelar, podendo até criar animais 

de estimação. O adulto junto com a criança usará toda a criatividade e farão os 

membros da família usando a massinha de modelar, podendo até criar animais 

de estimação. Enquanto a criança usa a massinha, observe se ela gosta de 

brincar com ela e pergunte também o que ela está criando? Qual a cor 

preferida? 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: O uso da massinha de modelar além de 

dar asas à imaginação da criança ajuda no desenvolvimento da coordenação 

motora fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA: 19/05/2021 SEMANA: 9 

PROFESSOR: 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/Eubv3CokgsA 

 Autor: Todd Parr – A Cesta da Dona Maricota.  

 

 

Atividade: Explorando as frutas e legumes da cesta. 

 

Recurso: Celular, caixa de papelão pequena, frutas e legumes ou imagens das 

mesmas de folhetos de mercado ou revistas. 

 

 

Estratégia:  Após rever a história da cesta da dona Maricota, o adulto expõe 

sobre o chão ou sobre a mesa, figuras já recortadas dos folhetos ou revistas, 

de frutas e legumes, pedir para que a criança vá pegando uma a uma, falando 

o nome e a cor da fruta ou legumes, e colocando dentro da cesta, (caixa de 

papelão). 

 Ao final deixar a criança brincar com a Cesta conforme a imaginação dela, 

poderá dar aos integrantes da casa ou brincar de feirinha com as frutas e 

legumes, etc...  

 Registrem esses momentos de descontração, e comente sobre a curiosidade e 

o entusiasmo da criança em relação á atividade, e compartilhados no grupo. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é incentivar os bons hábitos alimentares, a oralidade e a 

curiosidade da criança diante das variedades de frutas e legumes, suas cores e 

sabores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Eubv3CokgsA


    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/05/2021  SEMANA: 11 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 
 

 

Atividade: Árvore genealógica. 

 

Recursos: Folha papel sulfite ou caderno, lápis, caneta, lápis de cor, giz de 

cera ou canetinha. 

 

Estratégia: 

O adulto irá conversar com a criança que a atividade será um desenho de uma 

árvore com nomes dos membros da família para melhor compreensão da 

organização dela. Auxiliará desenhando e escrevendo os nomes interagindo 

perguntando para a criança quais os nomes da avó e avô (mãe e pai da 

mamãe), da avó e avô (mãe e pai do papai), nome da mamãe, nome do papai 

e nome da criança e dos irmãos se tiver.  

Analisar se a criança se interessou em participar e assimilou a organização 

familiar, alcançando o objetivo proposto. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é promover a socialização da família, desenvolver 

linguagem oral, ampliação do vocabulário aprendendo sobre sua origem e 

sobre a organização familiar, também identificar os membros da família. 


