
    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/06/2021 SEMANA: 13 

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

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

 

 

 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=cJhQU61aZaQ  

Girassol - Música de Vinicius de Moraes. Intérprete: Jane Duboc 

 

Atividade: Dança do girassol. 

 

Recurso: Mídias audiovisuais (notebook, celular, computador, tablet, smart 

Tv). 

 

Estratégia: O adulto por meio de acesso ao link proporcionará à criança um 
momento de descontração, a mesma irá utilizar a máscara confeccionada 
anteriormente, a criança brincará com a família de roda ao som da música 
Girassol. Observe se ela demonstra alegria e prazer ao dançar, se expressa 
com liberdade, sem vergonha e receios. 
 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Preservar o meio ambiente é um ato 

importante não só para a humanidade, mas para todos os seres que habitam a 

Terra. Afinal, é nela que estão os recursos naturais necessários para a sua 

sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. Sem esses recursos, 

todas as formas de vida do planeta poderão acabar. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJhQU61aZaQ


    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/06 /2021 SEMANA: 13 

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

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

  

 
 

             
           Atividade: Viva a natureza 

 
 
Recurso: Árvore com pregadores (Kit do aluno). 
 

Estratégia:  
Dialogar em família sobre o que foi observado na natureza, destacando 
as árvores, apresentar a árvore com pregadores para á criança e em 
família utilizar o material. Cada pregador contém uma flor semelhante a 
que está na árvore, orientar e auxiliar á criança para que ela fixe os 
pregadores na árvore conforme as flores semelhantes (exemplo nas 
imagens á cima), após concluir a atividade procurar manter a árvore 
exposta para visualização nos demais dias de atividades sobre o meio 
ambiente. 
Se possível filme ou fotografe, compartilhe no grupo da sala os registros 
e se a criança conseguiu manter a atenção no decorrer do diálogo e na 
visualização da árvore com pregadores, se conseguiu compreender as 
semelhanças das flores e se fixou bem os pregadores. Boa realização e 
diversão. 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Possibilita a observação do reaproveitamento de caixas de papelão e 
percepção sobre o meio ambiente, estimula a noção de diferenças e 
semelhanças, o movimento de pinça (movimento que envolve os dedos 
polegar e indicador), coordenação motora fina, numerais, cores e os 
cinco (5) sentidos.  
 

 
 



 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/06/2021  SEMANA: 13 

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

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

           

  

        
Atividade: Prendedor das formas geométricas e cores. 

 

Recursos: Prendedor das formas geométricas e cores (retirado pelo adulto na 

escola com antecedência). 

 

Estratégia: 

 Apresente a atividade para a criança e nomeie as formas e cores, para se 

certificar se ela identifica as formas e cores que estão sendo utilizadas na 

atividade. Após a criança deverá fazer a associação e colocar os prendedores 

juntos com as respectivas formas e cores que estarão colados no CD reciclado. 

Observe e comente como foi a participação da criança para avaliarmos se já se 

familiariza com formas e cores que estão sendo utilizadas na atividade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é propiciar a criança a visualização, exploração, 

contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo das formas e 

cores, possibilitando a criança identificá-las, conscientização sobre reciclagem 

e também desenvolver habilidades de realizar movimentos delicados e precisos 

trabalhando coordenação motora fina. 

 


