
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/06/2021 SEMANA: 16 

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

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

                              

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=ucXfjS45Vx0 

Forró lentinho – Marcelo Serralva 

Atividade: Arrasta pé com colher. 

Recursos: Celular, computador, papeis coloridos, pedaços de tecidos, lã, cola, 

colheres de pau ou colheres de plástico grande. 

 

Estratégia:  

Após, assistirem ao vídeo “Forró lentinho”, o responsável pega duas colheres de 

pau ou duas colheres de plástico grande, mostre para criança e deixe que 

explore o objeto. Logo após, fale para a criança que vai deixá-las bem bonitas. 

Enfeite-as com pedaços de tecidos, lã, papéis, enfim use sua imaginação, 

criatividade para fazer umas caipirinhas juninas. Depois de prontas peça para 

criança observar a transformação das colheres.  

Em seguida assistam ao vídeo novamente, desta vez com o adulto 

movimentando “as caipirinhas”, batendo uma na outra no ritmo da música, 

fazendo-as dançar, depois é a vez da criança explorar e fazer movimentos com 

“as caipirinhas”.  Ao término da atividade todos da família podem dançar e fazer 

os gestos de acordo com os comandos da música. Divirtam-se! 

Observação: Atenção responsáveis ao enfeitar as colheres, os materiais devem 

ser bem fixados para que quando a criança for explorá-las não solte e leve a 

boca, causando acidente. Registre esse momento e compartilhe conosco essa 

experiencia, a criança demonstrou interesse pela atividade? Ela gostou? 

Curiosidade sobre está atividade: 

Diferentes ritmos embalam as festas juninas, entre eles o forró que é bastante 

popular, comum. O forró possui uma temática ligada aos aspectos culturais, 

cotidiano da região nordeste muito contagiante o ritmo musical e a dança não 

podem faltar nessas festividades. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucXfjS45Vx0


 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/06/2021 SEMANA: 16 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 
Link: https://youtu.be/hNbvFGBdFdQ 

Castelo Ra Tim Bum As Árvores Arnaldo Antunes 
 

Trecho da música: As árvores (Arnaldo Antunes) 

As árvores são fáceis de achar. 

Ficam Plantadas no chão. 

Mamam do sol pelas folhas 

E pela terra também bebem água 

Cantam no vento 

E recebem a chuva de galhos 

abertos 

As árvores ficam paradas 

Uma a uma enfileiradas 

Na alameda 

Crescem pra cima como as 

pessoas 

Mas nunca se deitam 

O céu aceitam 

Crescem como as pessoas 

Mas não são soltas nos passos 

São maiores, mas 

Ocupam menos espaço

 

Atividade: Observando a Natureza. 

 

Recurso: Vídeo música “As árvores”, celular, TV, tablet, etc.. 

 

Estratégia: 

O adulto junto com a criança irá assistir ao trecho da música “As árvores – 

Arnaldo Antunes”, em seguida, levar a criança na janela ou porta da casa e 

deixe-la observar como está o tempo lá fora (sol/chuva; claro/escuro; dia/noite, 

a paisagem que a cerca, brisa/vento etc.), enquanto isso o adulto recita o trecho 

do poema para a criança. Depois relate quais foram os sentimentos expressados 

pela criança durante a observação da paisagem da janela de casa. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é fazer com que a criança conheça diferentes gêneros 

textuais, observe incidentes do cotidiano (fenômenos da natureza), interação em 

família. 

 

 

https://youtu.be/hNbvFGBdFdQ

