
  

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA  

Nome do aluno:   Semana: 11 
 

Professoras: Ana Paula N. Silva, Celina Medeiros, Maria 
Lucilene Barros, Selma Lopes Santos, Eliana Paula Caleffi e 
Ana Lúcia Maria Alexandre. 

Data: 
17/05/2021 

Turma: 
Berçário II 

Campos Experiência: “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
Traços, sons, cores e formas. 

Objetivos de Aprendizagem: (EIO2ETO7) Contar oralmente objetos, pessoas, livros,etc.. em 

contextos diversos. 
 (EIO2TSO2) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas 
e formas. 
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 Olá família, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. 

Esta semana iremos trabalhar com o tema do nosso projeto: O mundo da matemática: 

“Aprendendo e Brincando”. 

Daremos ênfase nos numerais de 1 ao 5. 

Com esta atividade as crianças começam a desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, o 

conceito numérico, além de ampliar seu vocabulário. 

 

 

Vamos lá? 

 

Assista com a criança o vídeo da música: “Cinco Macaquinhos”, e ao término da mesma, 

converse com a criança sobre os números que aparecem na música , sobre o animal em 

evidencia no vídeo ( macaco). 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lIn30OeiNeM 

Segue a letra da música abaixo no final da atividade. 
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E agora que tal fazermos uma impressão de mãos no formato do bichinho que 
trabalhamos no vídeo? 

É muito fácil, o adulto passará tinta marrom na palma da mão da criança e carimbará em 

uma folha de papel sulfite, depois faça um circulo para fazer a cabeça e as orelhinhas do 

macaquinho, ahhh não se esqueça de fazer o rostinho dele e seu rabinho. 

Agora é soltar a imaginação e esperar as fotinhos chegarem para as professoras verem 

seus lindos macaquinhos. 

Link da tinta caseira: https://blog.lojaslinna.com.br/%E2%98%85-receita-de-tinta-caseira-

%E2%98%85#.YIXTI1VKjIU 
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Letra da música: Cinco Macaquinhos 

 

Cinco macaquinhos pulavam na cama 
Um caiu com a cabeça no chão 
A mamãe ligou pro médico e ele disse 
Nada de macacos pulando no colchão 
Quatro macaquinhos pulavam na cama 
Um caiu com a cabeça no chão 
A mamãe ligou pro médico e ele disse 
Nada de macacos pulando no colchão 
Três macaquinhos pulavam na cama 
Um caiu com a cabeça no chão 
A mamãe ligou pro médico e ele disse 
Nada de macacos pulando no colchão 
Dois macaquinhos pulavam na cama 
Um caiu com a cabeça no chão 
A mamãe ligou pro médico e ele disse 
Nada de macacos pulando no colchão 
Um macaquinho pulava na cama 
E caiu com a cabeça no chão 
A mamãe ligou pro médico e ele disse 
Nada de macacos pulando no colchão 
 

 
 

 

 

 

 

 


