
 

 

TEMÁTICA: CANTIGAS DE RODA 

 
Estratégia de aprendizagem: 

Hoje separe alguns objetos sonoros tais como, forma de bolo, panelas, tampas de panelas, tampas 

de metal (como as usadas em recipientes para alimentos em conserva; mas se lembre de não 

utilizar tampas removidas com abridor de latas para evitar acidentes), chaves grandes, bacias, 

chocalhos (inclusive feitos com sucatas), colheres de pau, metal etc. Junte todos esses 

instrumentos sonoros em uma bacia ou caixa, sente com a criança e incentive a criança a manipular 

os objetos enquanto você canta (e também pode manipular os objetivos) a música da Dona 

baratinha.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.    
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TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Nessa atividade trabalharemos a cor vermelha. 

O responsável deverá escolher um local tranquilo e agradável para fazer a leitura para a criança da 

história Chapeuzinho Vermelho do livro digital que disponibilizamos abaixo. Durante a leitura, o 

adulto poderá fazer intervenções sobre comparações entre objetos e/ou brinquedos disponíveis no 

ambiente com a cor vermelha  da roupa da personagem principal da história. 

Se possível, registrar os momentos da atividade através de fotos e/ ou vídeos e compartilhar no 

grupo de WhatsApp “Pais Berçários IC e ID”. 

 

Segue o link para baixar o livro digital para você realizar a leitura para a criança:                            

https://pt.slideshare.net/evagois/chapeuzinho-vermelho-9473674 
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