
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 26/05/2021 SEMANA: 12 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

                               

 

Atividade: Descobrindo a cor do amor. 

 

Recurso: Papel sulfite, tinta guache, pregador e esponja – kit de recurso. 

 

Estratégia: O adulto irá dispor para a criança os materiais e perguntar a ela 

qual a cor que ela acha ser a do amor, após a escolha da cor pintar o papel 

sulfite como ela quiser.  

Registrar o momento com foto. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: O uso de cores na educação infantil, 

principalmente as mais vibrantes, como vermelho, amarelo e laranja, 

contribuem para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva, do 

raciocínio, da fala, do tato, da audição, do paladar, dentre várias outras 

habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/05/2021 SEMANA: 12 

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

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

  
 

 
 

            Atividade: Cinema em família. 
                                                                         

           

Recurso: Celular, televisão e pipoca, papel e lápis, ou lápis de cor, giz 
de cera, DVDs de desenho de livre escolha.  

 

Estratégia:  
Escolher um desenho em família, assistir em um lugar aconchegante, 
durante o desenho estimular á criança a fazer comentários, dizer os 
nomes dos personagens, as cores que usam nas roupas e o que estão 
fazendo. Se possível faça uma deliciosa pipoca ou até mesmo uma 
bolacha, para o momento cineminha em família.  Após deixar á criança 
recontar o que assistiu, perguntar a ela que parte do desenho que mais 
gostou, e que cores ela se lembra de ter visto no desenho. Se á criança 
quiser pode reproduzir no papel o que ela mais gostou do desenho, e 
postar no grupo para as professoras verem. 
Lembrando que o desenho no papel dever ser do jeitinho que á criança 
faz, registre este momento para que possamos apreciar juntos. 
 
 
 
Curiosidade sobre essa atividade: O objetivo desta atividade é 
oferecer á criança a oportunidade de conhecer o sentimento do amor, 
carinho e companheirismo, onde ela vai ser a narradora principal do 
momento em família. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/05/2021  SEMANA: 12 

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

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

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Caça a cor do coração. 

 

Recurso: Desenho ou recorte de um coração vermelho. Objetos de casa: 

brinquedos, roupas, potes, todos na cor vermelha. 

 

Estratégia: 

O adulto poderá desenhar ou recortar de revista um coração vermelho. Iniciará 

apresentando a figura do coração e sua cor vermelha e deixará de fácil acesso 

objetos na cor vermelha que a criança possa manusear. Convidará a criança a 

participar com auxílio do adulto, brincando da caça a cor do coração. Deverão 

procurar pela casa objetos na cor vermelha e trazer até a figura do coração 

comparando a cor. Para concluir poderão contar quantos objetos foram 

encontrados. Analisar se a criança se interessou em participar e assimilou os 

objetos na cor do coração vermelho, alcançando o objetivo proposto. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é desenvolver a capacidade de se relacionar com os 

outros; obedecer a regras; noções de cores e quantidades. 

 

 


