
 
 
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

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

Transformações.  

 

 

Atividade: Caça as formas. 

 

Recurso: Brinquedos e objetos que usamos no nosso dia a dia. 

 

Estratégia: O adulto responsável conversará com a criança relembrando as 

formas geométricas que conhecemos durante a semana, e depois incentivar a 

criança a procurar pela casa brinquedos e objetos que tem as formas 

trabalhadas. Quando a criança achar, o adulto irá perguntar qual forma é e a 

sua cor. No fim mostrar para a criança as formas encontradas e mostrar as 

diferenças de cada uma delas. Observe o seu entusiasmo, se consegue 

reconhecer alguma forma geométrica sem o adulto dizer o nome. Compartilhe 

conosco essa atividade no grupo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Na educação infantil, é necessário 

associar as formas geométricas as coisas reais e que estejam próximas as 

crianças fazendo parte da vida e da rotina delas, ficando mais fácil a 

assimilação. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/06/2021  SEMANA: 15 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 

Atividade: Respeitar as diferenças no caminho cego. 

 
Recurso: Pano para vendar os olhos, cadeiras, almofadas, etc. 

 
Estratégia:  
O adulto irá colocar pela casa alguns objetos de sua escolha, pode ser: 

cadeiras, almofadas, o que ele tiver em casa que sirva como obstáculos 

seguro para a criança, após organizar estes objetos ele vendará os 

olhos da criança para que ela possa percorrer pelos obstáculos 

seguindo a orientação dada pelo adulto. A pessoa que estiver dando o 

comando ficará no final do percurso onde a criança será recebida por 

ele com um grande abraço, nesta hora ele fará um momento de 

conversa para mostrar a importância de ajudar e ser ajudado por 

alguém na hora da necessidade. 
 

 
Curiosidade sobre esta atividade:  

A brincadeira trabalha com a confiança e em como alguém pode ser 

ajudado ou pode ajudar. 

 
 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:18 /06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia, Marisa. TURMA:  
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
 
  

Link da atividade: 

https://youtu.be/Adyzlg1sYmo  - Estátua Diferente - Música Tio Ricardo. 

 

Atividade: Dançando com a família.  

 

Recurso: celular, notebook ou smart tv e lugar espaçoso para dançar. 

 

Estratégia:  

 

Resgatando uma brincadeira tradicional, o adulto deverá reservar um lugar 

bem espaçoso e ao som da música: Estátua Diferente, deverá convidar toda a 

família para dançar e se divertir juntos a criança, a ideia é que todos façam 

estátuas diferentes, seguindo os comandos da música. Observe se a criança 

conseguiu se expressar conforme os comandos da música e se ela se divertiu 

com a brincadeira.  Registre por vídeos, áudios ou fotos esse momento em 

família.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A atividade tem como proposta promover a socialização entre a família e ao 

mesmo tempo fazer com que a criança amplie a percepção das partes e 

movimentos do próprio corpo a partir da brincadeira.  

 

https://youtu.be/Adyzlg1sYmo

