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Nome do aluno:  Semana 12 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
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Data: 25/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: CONTOS E ENCANTOS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje sugerimos uma história cantada. Escolha um lugar aconchegante da casa, acessem ao link 

abaixo, para que possam ver, ouvir e apreciar a história “O jacaré foi passear lá na lagoa”.  Após, 

faça perguntas pertinentes, tais como: Onde o jacaré foi passear? O que ele viu? O que ele abriu? 

Ele pegou o peixinho? Que cor era o jacaré?  Observação: Para deixar a história mais divertida 

estamos enviando também o áudio da história para que juntos façam movimentos com as mãos, 

como quando diz: Foi por aqui, foi por ali, (batam palmas para lá e para cá). 

Segue o link para acessar a história cantada: 

https://www.youtube.com/watch?v=KG-2TzrCOqw 

 

 

 

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

foi o momento da atividade.    

https://www.youtube.com/watch?v=KG-2TzrCOqw
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Data: 25/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

 

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL  

 

ESQUELETO DE COTONETE 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos montar um esqueleto, converse com a criança que temos vários ossinhos que compõe 

nosso corpo, apalpe e peça para a criança apalpar algumas partes do seu corpo para tentar sentir. 

Em seguida, faça um desenho do esqueleto ou caso tenha a possibilidade imprima, depois peça 

para a criança colar nele cotonete, palito de dente, ou até mesmo palito de fósforo, canudos 

plásticos ou se não tiver nenhumas dessas sugestões disponíveis, pode colocar canudinhos feitos 

com papel de revista velha, monte o esqueleto junto com a criança, e depois reforce novamente a 

ela que nós temos esqueleto, que são formados pelos nossos ossos. 

  

 

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

momento da atividade.    


