
 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:09/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila, Rosemayre. TURMA: 
Berçário 1- A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 

LINK da atividade: https://youtu.be/28iW_O5qWfU 

(Música da borboletinha) 

 

 
Atividade: Imitando a borboleta 🦋 

 

 

Recurso: Tv, celular, tablet (com acesso a internet). 

 

Estratégia: Após assistir o vídeo com a música da borboletinha, o adulto deverá 

influenciar a criança a imitar os movimentos que faz uma borboleta. Então podem 

passear pelo quintal "voando" igual uma borboleta vê cantarolando a música da 

borboletinha. 

 

Observação: As crianças de colo podem ficar no colo do adulto e o adulto mesmo 

irá fazer o movimento da borboletinha com a criança, subindo e descendo a 

criança no ar, mexendo seus braços como as asas da borboletinha… 

 

Observação: Depois de realizar a atividade compartilhe conosco como realizou, 

se a criança se divertiu, se teve interesse em realizar. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Essa atividade explora formas de deslocamento no espaço, combinando 

movimentos e seguindo -o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/28iW_O5qWfU


    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 09/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário 1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos E Movimentos. 

 
 
Link da atividade: 

https://youtu.be/QAmqz-USvXM 

A natureza é sua amiga. 

 

Atividade: Conhecendo as árvores. 

 

Recurso: papéis usados, papelão, jornal, giz, carvão, pedrinha, tv, celular, 

notebook. 

 

 

 Estratégia: 
O responsável irá assistir ao vídeo com a criança, depois conversar sobre a 
importância das árvores para nossas vidas, ela dá o alimento e fornece muitas 
coisas boas, inclusive o papel. 
Vamos conhecer o papel, que usamos para escrever, desenhar, limpar a boca 
vem das árvores que são retiradas das florestas. 
O adulto entrega um pedaço de papel para criança para ela sentir a textura do 
papel, se consegue rasgar, amassar. 
Com um pedaço de carvão, giz ou caneta o que tiver disponível, desenhar uma 
árvore com a criança explicando onde fica o tronco, os galhos, as folhas e os 
frutos, incentive e auxilie a criança desenhar uma árvore. 
Ao final se tiver uma fruta em casa para a criança cheirar, segurar no final da 
atividade degustar. Explicando que as frutas que comemos é muito importante 
para crescermos bem forte, por isso devemos cuidar muito bem das árvores e 
da natureza.  
 
Para que a criança conheça como é importante cuidarmos da natureza, não 
desperdiçando papel e outros recursos naturais. 
Compartilhem conosco no grupo fotos, vídeos da criança fazendo está atividade, 

vamos gostar muito de ver! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

O objetivo é desenvolver a criatividade e imaginação, ampliando 
conhecimentos e cuidado sobre a natureza, estimulando a coordenação motora 
grossa. 
 

 

 

https://youtu.be/QAmqz-USvXM

