
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/06/2021 SEMANA: 16 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 

 
Atividade: Confecção A Margarida Friorenta 

 

Recurso: Potinho de iogurte, canudo, copo descartável e fita adesiva (enviado 

no kit de recurso).  

 

Estratégia: Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará a personagem 

da história (A Margarida) com os materiais enviados no kit, assim o adulto 

cortará o copo descartável conforme a imagem para que fique como pétalas, 

em seguida ajudará a criança a colar com fita adesiva no canudo e colocarão 

no copinho de iogurte com a argila como fosse um vasinho. Durante a 

execução da atividade observe se a criança teve interesse, se quis manipular o 

copo descartável sentindo sua textura, se teve interesse em mexer na argila e 

se apresentou dificuldade com a fita adesiva, por fim, deixe a Margarida 

exposta num local da casa para que todos possam apreciar a obra de arte da 

criança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Atividades lúdicas e divertidas são ideais 

para despertar o interesse da criança sobre a importância do desenvolvimento 

sustentável e da preocupação com os recursos do planeta. Uma ótima opção 

são os trabalhos com reciclagem, que possibilitam a descoberta, por meio de 

suas potencialidades criadoras, e o reaproveitamento do resíduo como matéria-

prima. O mais legal é que esse tipo de ação educacional proporciona também 

efeitos positivos para o meio ambiente e, consequentemente, para todos os 

seres vivos. 

 

 



    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/06/2021 SEMANA: 16 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

              

 
             

           Atividade: Bandeirinhas Juninas. 

 
 
Recurso: Folhas lisas de papel como sulfite, papel de pão, cartolina 
entre outros ou folhas estampadas como de jornal, revistas, panfleto de 
mercado entre outros, material riscante, fita colante, tesoura, barbante e 
cola. 
 

Estratégia:  
Dialogar em família sobre a atividade realizada no dia anterior sobre o 
tema junino, destacar as bandeirinhas coloridas e sua função de 
decoração para alegrar e colorir o ambiente, assim como suas cores, 
formato e tamanho, em seguida realizar a confecção das bandeirinhas. 
Utilizando folhas lisas ou estampadas, a família irá confeccionar as 
bandeirinhas, se forem com folhas lisas podem colorir ou fazer colagens 
e se forem com folhas estampadas podem ir folheando e assim 
escolhendo as melhores imagens, fica a critério de a família mesclar 
ambos os tipos, depois de prontas colar as bandeirinhas em um 
barbante e pendurar pela casa ou fixar elas nas paredes ou outros 
locais para que assim a criança as observe e também realize as demais 
atividades em ambiente com decoração do tema. 
Se possível filme ou fotografe, compartilhe no grupo da sala os registros 
e se a criança conseguiu manter a atenção no decorrer do diálogo e da 
confecção. Boa realização. 
 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Possibilita a identificação de figuras, objetos e cores, estimula a 
coordenação motora fina ao realizar rabiscos, colagens e manuseio de 
revistas e outros e o respeito e visão de mundo ao conhecer diferentes 
culturas. 
 
 
 
 



    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/06/2021 SEMANA: 16 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
 

Atividade: Vamos enfeitar o peixinho? 

 

Recurso: folha sulfite, folha de caderno, tinta guache, giz de cera, lápis de cor 

ou mesmo papel picado e cola. 

 

Estratégia: O adulto irá desenhar um peixinho em uma folha e convidar a 

criança a enfeitar o peixinho deixando-o bem bonito igual aos peixinhos da 

família do aquário. Poderá pintar o peixinho com tinta guache usando somente 

as digitais; ou com giz de cera, lápis de cor ou mesmo poderá enfeitá-lo 

colando papel picado ou rasgado. Observar se a criança gostou de realizar a 

atividade e se alcançou os objetivos propostos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é aprimorar e adquirir novas habilidades, trabalhar a coordenação 

motora fina e grossa, raciocínio e o movimento de pinça.  

 


