
  

 

 

 

          
 

 

 

Em tempos em que a internet e as tecnologias dominam o mundo, 
é bem bacana mostrar para as crianças outros brinquedos que 
fujam desse universo, como é o caso dos brinquedos com material 
reciclado, que garantem a brincadeira dos pequenos. 
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ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

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

PROFESSORES: KATE, PATRÍCIA, ELEUSA, ELISANGELA, REGINA E RENATA,  TURMA:  

BERÇÁRIO IA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTO E MOVIMENTO. 

 
BERÇÁRIO I 

29 DE JUNHO 
TERÇA-FEIRA 

“CICLO JUNINO” 



  

 
 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

ATIVIDADE: 

Confeccionando um chocalho. A brincadeira ficará mais animada se a 
criança puder participar ou apenas acompanhar visualizando a preparação 
feita pelos pais/responsáveis. Lembrem-se que a escolha do material deve 
ser cuidadosamente pensado, ou seja, tamanho, peso e formato devem ser 
adequados ao tamanho e idade da criança. Utilizando objeto de material 
reutilizável vazio devidamente limpo, alguns grãos ou pedrinhas para que 
coloque dentro do objeto escolhido e em seguida feche devidamente a 
embalagem com fita isolante ou durex (colorido ou não) de forma que ao 
manusear não se abra. Será um momento mágico para a criança que 
conseguirá ver a transformação de um objeto vago em algo sonoro e 
divertido. 

RECURSO: Vocês irão precisar de alguns destes materiais. Garrafa pet 

pequena, potes de maionese, potes de iogurte ou copos com tampa. Alguns 
grãos de arroz, feijão, milho ou pedrinhas pequenas. Fita isolante, crepe ou 
durex (colorido ou não). 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO 
ALUNO: 

DATA 29/06/2021 SEMANA: 17 

PROFESSORES: ÁVILA, CÉLIA, DANIELLE, 
MEIRE, ROSELAINE, ROSIANE. 

TURMA: 

BERÇÁRIO I B  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  

   
 

BERÇÁRIO I 

29 de junho- Terça-feira 
Explorar a terra, conhecendo os 

elementos da natureza, as crianças 

poderão explorar 

e reconhecer que 

esse elemento 

permite o 

nascimento da 

flora, trazendo os 



 

vegetais para a nossa mesa na nossa 

alimentação. 

ATIVIDADE:  Escolha um local na parte 

externa da sua residência, para a criança 

ter contato com uma porção de terra. 

Coloque a terra em 

uma forma retangular 

de plástico ou no fundo 

de uma caixa, e deixe 

a criança sentir a 

textura, em seguida brinque fazendo as 

letras do nome dela. 

RECURSOS:  Terra, Forma Retangular, 

Caixa De Papelão. 

 

 

  


