
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:10/06/2021 
 

SEMANA: 14 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 

Transformações. 

 
Link da atividade: 
https://youtu.be/XRLwj3pPxzw 
As borboletas - Mentes Notáveis. 

 

Atividade: Vamos contar as borboletas. 

 

Recurso: celular, tablet, computador, TV, brinquedo (tampinhas vai- vem). 

 

Estratégia:  

Em um espaço aconchegante da casa, a família irá apresentar o vídeo "As 

borboletas", nesse momento o adulto responsável pode dançar junto a criança e 

para os bebês dançar no colo. 

Depois de terminada a música o responsável irá entregar o brinquedo (tampinhas 

vai-vem), que já foi retirado na escola. 

Deixe a criança observar e manipular o brinquedo para conhecer e descobrir, 

depois que a criança estiver a vontade com o brinquedo, o responsável irá 

movimentar as tampinhas de um lado até o outro da caixa, a contagem será feita 

de acordo com a quantidade de borboletas do vídeo apresentado. 

Faça a contagem em voz alta enquanto movimenta a tampinha pelo barbante. 

 

Observação: 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 

relatem como foi essa experiência, para isso solicitamos que observem a reação 

da criança ao ver e manipular o brinquedo.  

Ela gostou? Teve receio? Estranhou? Conseguiu acompanhar o movimento das 

tampinhas? Teve atenção? Se distraiu? 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Nesta semana estamos trabalhando o Meio Ambiente, esse tema procura 

mostrar a importância da natureza na vida dos seres vivos e enfatiza também a 

necessidade de mudança de atitude para com a natureza e a sociedade, para 

tanto oferecer a crianças experiências variadas, contribui para o seu 

desenvolvimento.  

 

https://youtu.be/XRLwj3pPxzw


    
 
 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/06/2021 SEMANA: 14 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

                                              
 

Atividade: Criando uma Árvore.  

 

Recurso: Rolinho de papel higiênico ou toalha, folhas de papel sulfite ou revista 

ou saquinho de pão, cola ou fita adesiva. 

 

 

Estratégia: 

O responsável deverá sentar com a criança e falar que irá criar uma árvore bem 

bonita, igual à que foi vista no vídeo do dia anterior. Entregar para a criança 

folhas de papel sugerida acima no recurso e deixar a criança amassar até formar 

uma bolinha, depois colar em cima do rolinho de papel e decorar do seu jeito. 

Depois relatar no grupo como foi essa experiência se a criança conseguiu 

amassar o papel ou se teve dificuldades. 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

De forma lúdica e significativa esta atividade trabalha a coordenação motora fina, 

o raciocínio e o movimento de pressão manual. 

 


