
 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/06/2021 SEMANA: 14 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

 

Link: https://youtu.be/_bQ-QWFmSM4 

A borboleta e a lagarta – Palavra Cantada. 

 

Atividade: Brincando com o móbile de borboletas. 

 

Recurso: computador, celular, televisão, tablet, color set, fio de nylon, cartolina. 

Móbile de borboletas (retirado na escola).  

 

Estratégia:  

O responsável irá retirar o móbile de borboletas na escola confeccionado pelas 

professoras do berçário IA. 

No momento em que o adulto assiste ao vídeo “A borboleta e a lagarta – Palavra 

Cantada.”  irá mostrar a criança o móbile com as borboletas, criando expectativas 

sobre as descobertas que poderão fazer. 

 Para a criança que ainda não anda, coloque-a no colo e vá mostrando os 

movimentos das borboletas, realizando gestos com as mãos simbolizando o voo 

das borboletas. E para a criança que anda, pendurar o móbile na altura da visão 

da criança, permitindo que ela circule livremente e tenha fácil acesso ao móbile, 

para que ela possa manusear explorando os movimentos do seu corpo. 

 

Observações: 

Observe a reação da criança e perceba se balbucia, realizam gestos se 

demonstra alegria em ver as borboletas penduradas no móbile. Importante 

registrar esse momento através de vídeos ou fotos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 As crianças aprendem e se devolvem realizando atividades lúdicas, atividade 

com móbile desenvolve na criança a percepção visual, onde esses estímulos são 

seguidos pelos olhos, que mais para frente vem a busca pelo objeto, porque 

quando a criança faz esse movimento por mais simples que seja, estimula a 

elevar os braços, desenvolvendo a coordenação e os movimentos. 

  

 

 

https://youtu.be/_bQ-QWFmSM4


 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 11/05/2021 SEMANA: 14 

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

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

 
 
Atividade:  Minhoca Comilona. 

Recurso: Kit disponível na escola (semana meio ambiente). 

 

Estratégia: 

Sentar com a criança em um local da residência, o responsável explicar para a 

criança que as árvores produzem muitos frutos que nós gostamos de comer 

(laranja, banana, maçãs), e os bichinhos também gostam, muito de comer maçã, 

por isso temos que cuidar do meio em vivemos e da natureza.  

Com o kit (disponível na escola), colocar a minhoquinha dentro de uma das 

maçãs, para que á criança veja como a minhoquinha come a maçã, a 

minhoquinha vê a maçã (falar para a criança que maçã bonita, tão vermelha, 

hum que delícia), entra na maçã e come. Colocando a minhoquinha dentro da 

maçã come um pouquinho, depois a minhoquinha sai da maçã, e vai comer outra 

maçã. Deixar á criança terminar o alinhado das maçãs. Vamos gostar muito de 

ver as fotos e os vídeos no grupo. 

A criança ampliará seus conhecimentos sobre a natureza, a importância de 

cuidarmos do meio onde vivemos, seu desenvolvimento de movimentos finos. 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

O objetivo é desenvolver o conhecimento de como as árvores são importantes 
para nós, coordenação motora, espaço dentro/ fora, cognitivo 
 

 

 


