
 

 

 
 

 

    

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/06/2021 SEMANA: 17 

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

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

 

 

 
Atividade: Descobrindo o céu diurno e noturno. 
 
Recurso: Janela, Jardim e Quintal. 
 
Estratégia: A criança e a família podem se dirigir até uma janela, quintal, jardim ou campo e 

fazer a observação do céu devendo observá-lo tanto durante o dia como a noite, e iniciar 

uma conversa em família baseada nas seguintes perguntas: 

❖ O que vocês conseguem ver no céu agora? 

❖ Quando está noite, vemos o céu da mesma forma? O que tem de diferente? 

❖ O céu é sempre igual ou ele muda conforme o período do dia? 

Neste momento a família também pode brincar de imaginar e procurar figuras no céu. Nesta 

vivencia note o interesse e entusiasmo da criança observe se ela conseguiu notar as 

diferenças do dia e da noite e se ela consegue relacionar com a história de ontem. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Observar estes fenômenos naturais com as crianças, 

além de provocar enorme encantamento, incentiva a curiosidade.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/06/2021  SEMANA: 17 

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

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

 

                   

Link da atividade: https://youtu.be/ueTMLzcYcu0 - Mundo Bita - São João do Bita” 
 

Atividade: Culinária Junina “bolo de fubá”. 

 
Recurso: Ovos, açucar, fubá, farinha de trigo, óleo, leite, fermento em pó, celular, 
vídeo e a televisão. 
 

Estratégia: O adulto e a criança irá assistir ao vídeo ,” Mundo Bita”, após o adulto 
dialoga  com a criança sobre uma receita de bolo delicioso e a convida para ajudar a 
fazer um bolo de fuba,( a família podera mudar a receita e realizar um outro bolo de 
sua preferência), juntos na cozinha o adulto apresenta todos os ingredientes para a 
criança,  deixando a ela  auxiliar  na colocação dos ingredientes e batendo a massa  
do bolo, mas na hora de colocar no forno o adulto orienta a criança que nesta parte só 
o adulto pode mexer no forno, pois está quente e é perigoso.  
Segue uma receita simples, o importante é participar deste momento delicioso.  
 
Ingredientes: 3 ovos, 2 xícaras (chá) de açúcar, 2 xícaras (chá) de fubá, 3 colheres 

(sopa) rasas de farinha de trigo, ½ copo(americano) de óleo, 1 copo de leite, 1 colher 

(sopa) de fermento em pó, pegue todos esses ingredientes coloque no liquidificador e 

bata, coloque em uma forma untada e enfarinhada, leve ao forno pre aquecido e deixe 

assar por cerca de 40 minutos, depois de pronto é só deixar esfriar e degustar com a 

família essa deliciosa receita da culinária junina, registre esse momento e comente a 

reação da criança ao ajudar no preparo do bolo. 

 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Essa atividade tem como objetivo proporcionar momentos prazosos de afetos em 

família, também ajuda no desenvolvimento matemático (contagem), na organização, 

concentração, atenção e no paladar. 

 

https://youtu.be/ueTMLzcYcu0


 

    

 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/06/2021 SEMANA: 17 

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

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

 

 
 
 
Link da atividade: https://youtu.be/Zy9XCw_Ksng - Brincadeira Tradicional de Festa Junina 
- Tomba-Lata, Tomba Rolinho. Prof. Eduardo Damasceno. 
 
 Atividade: Tomba- lata. 

 

Recurso: Celular, latas de leite, latas de refrigerantes ou rolinhos de papel higiênico, bola, 

bola feita de papel amassado ou bola feita de meias.   

 

Estratégia:  

Com o material que tiver em casa, o adulto deverá auxiliar a criança na confecção das peças 

que serão utilizadas na brincadeira, como as latas ou rolinhos de papel higiênico e a bola que 

será arremessada, lembrando que se não tiver bola, poderá ser meias enroladas ou até 

mesmo bola de papéis amassados, as latas deverão ser empilhadas para que a criança 

possa arremessar a bola. Nesta atividade todos da família poderão participar e se divertir 

junto a criança, ganha quem derrubar o maior número de latas, registre esse momento por 

vídeos, fotos ou áudios e envie no grupo relatando se a criança conseguiu derrubar as latas 

e se foi um momento prazeroso para ela. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Tomba-Lata é uma brincadeira tradicional das festas juninas, a proposta da atividade é 

trabalhar a coordenação motora, o raciocínio, equilíbrio e também a força muscular. 

 

https://youtu.be/Zy9XCw_Ksng

