
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/05/2021 SEMANA: 11 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

 

                               
 

Atividade: Teatro de Massinha. 

Recurso: Usar os membros da família feitos de massinha da atividade anterior. 

 

Estratégia: A família em conjunto usará os bonecos de massinhas feitos por 

eles mesmos e contará uma história podendo ser que já viveram ou usar a 

criatividade e contar alguma. Gostaríamos de ver o vídeo desse teatro 

animado. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A contação de história na educação infantil 

desperta a curiosidade, estimula a imaginação, desenvolve a autonomia e o 

pensamento, proporciona vivenciar diversas emoções como medos e 

angustias, ajudando a criança a resolver seus próprios conflitos emocionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/05/2021 SEMANA: 11 

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

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

 
     Link da atividade: https://youtu.be/vcl_bFXHhF8 
 
      A Música Dos Vegetais | | HooplaKidz Brasil 

 

ATIVIDADE: Conhecendo os vegetais.  

 

Recurso: Celular, computador, televisão, frutas e legumes.  

 
Estratégia:  
Após assistirem ao vídeo com a criança, o adulto sugere que juntos 
façam um delicioso e saudável suco, de preferência que usem no 
mínimo dois (2) ingredientes, exemplos, abacaxi com hortelã, laranja 
com cenoura, morango com limão, laranja com couve. Ou outras frutas 
da preferência da criança, o importante é ter dois ingredientes 
diferentes. 
A criança vai amar participar dessa mistura, peça para que ajude a 
colocar as frutas no liquidificador, e depois nos copos, para servir toda 
família, junto fazer um brinde a família. 
Não se esqueçam de mandar no grupo o registro desta experiência 
maravilhosa, e relatem como foi o entusiasmo e curiosidade da criança 
em participar deste momento mágico.  
 
 

       Curiosidade sobre essa atividade:  
Essa atividade tem por objetivo, desenvolver a imaginação, a 
coordenação motora, o paladar, a colaboração e interação familiar. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20 /05/2021 SEMANA: 11 

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

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

 

 
 

Atividade: Montar uma casinha com formas geométricas. (Material concreto 

retirado antecipadamente pelo responsável na escola).  

 

Recursos: Formas geométricas, quadrado, triângulo, retângulo e círculo. 

 

Estratégia: A criança assistirá a videoaula, coma apresentação da professora 

Marisa e com o auxílio de um adulto, irá montar uma casinha com as formas 

geométricas.  

Como fazer:  

O quadrado azul servirá como base, que corresponde as paredes da casa. 

Colocar o triângulo amarelo como telhado. 

O retângulo azul será a porta. 

Os círculos vermelhos representam as janelas. 

Sempre procure reforças o nome das formas geométricas e cores repetidas 

vezes, para que a criança possa assimilar. 

Observe se a criança gostou da atividade e se aprendeu o nome ou cor de 

alguma figura. Isso é importante para nossa avaliação. 

Tire uma foto ou faça um vídeo e coloque no grupo da escola. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Trabalhar as formas geométricas e cores desde cedo, ainda na educação 

infantil, é essencial para o desenvolvimento das habilidades de raciocínio 

espacial, contribuem para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva 

e percepção visual. 

 

 


