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Campos de Experiência: 
“ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”. 

Berçário II A e II B 
Olá Famílias! Bom dia! Esperamos que estejam todos bem! 

Quinta - feira 13/05/2021 

 

Atividade 1: Vídeo: Especial Os Pequerruchos Almanaque - Formas. 

Assistir ao vídeo: Especial Os Pequerruchos Almanaque - Formas. Vídeo infantil 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=maSRnVnS93o , as famílias devem ajudar a criança 
parando o vídeo quando for perguntado qual a forma é, esperar a criança responder e 

depois retomar o vídeo. 

Campo de experiência: “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. 

    Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:  

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.). 

 

Atividade 2: Para essa atividade a criança vai precisar do seguinte material: 

Caixa de papelão (ou cartolinha, ou caixa de sapato) 

Tesoura sem ponta 

Palito (pode ser de sorvere, ou churrasco, ou graveto de planta) 

Cola  

Durex (ou fita crepe ou fita isolante) 

Lápis de cor (ou tinta guache, ou giz de cera) 

A criança deve pintar as formas abaixo. Com a ajuda de um adulto a criança deve recortar cada 
forma. Depois deve colar na caixa de papelão e recortar novamente. Depois, com a ajuda de um 
adulto, deve colar o palito (ou graveto) atrás da forma. Poderá usar as formas para contar uma 

história. Usem a criatividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=maSRnVnS93o


 

 
 

Pedimos por gentileza, se possível, a devolutiva destas atividades, que pode ser por meio de 
fotos ou relato desses momentos na página do Berçário II. Sua participação é muito importante 
para nós professoras.     

Desde já agradecemos a colaboração de todos e um abraço carinhoso de todas as professoras. 
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