
 
 
 
 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:22 /07/2021 SEMANA:18 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, O outro E o Nós. 

 

 
 

Atividade:  Onde está? 

Recurso: Celular, computador, brinquedos. 

Estratégia: A brincadeira começa com o responsável informando a criança que 
irão brincar de algo bem divertido, depois separa um brinquedo que a criança 
mais gosta (bichinho de pelúcia, carrinho, boneco...), esconde em algum canto 
da casa, em seguida o adulto juntamente com a criança vai à procura do objeto.  
A cada lugar que ela passar aguce a curiosidade da criança com frases: Será 
que está aqui? Vamos procurar em outro lugar? E assim vai até encontrar. 
Quando encontrar, o adulto fala o nome e a cor do brinquedo para criança – “o 
ursinho azul!” “A bolinha vermelha”. Festeje batendo palmas e dizendo parabéns! 
 
Observação:  Para crianças bem pequenas coloque o objeto em uma caixa de 
sapatos, abra a tampa e ache o brinquedo com ela fale a cor e o nome do 
mesmo, depois pode colocar mais brinquedos dentro da caixa e deixar a criança 
brincar livremente. Compartilhe conosco em fotos ou vídeos que tipo de 
interação a criança desenvolveu com os objetos encontrados? (apertou, bateu, 
segurou, beijou, não deu atenção, como foi)? 
 
Curiosidade sobre esta atividade: 
Brincar de esconder e achar, além de ser divertido, lúdico estimula o 
desenvolvimento cognitivo da criança, a autoconfiança. A criança aprende que o 
objeto ou uma pessoa existem mesmo que estejam fora do seu campo de visão, 
isso mais tarde vai facilitar a adaptação escolar; a criança entenderá que os pais 
saem para trabalhar, mas depois voltam para buscá-la.  
 



 
 
    
 
 
 
 
 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 22/07/2021 SEMANA: 18 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB 

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

 
  

Atividade: Brincando de Boca do Palhaço. 
 

Recurso: Palhaço e bolas (Kit Semana 18 entregue pela escola). 

 

Estratégia:  

Na atividade de hoje vamos nos divertir com a brincadeira “Boca do Palhaço”, 

com o kit que o responsável retirou na escola, deverá colocar o palhaço em uma 

certa distância da criança e entregar para ela a bola, então explicar para a 

criança que ela deve acertar a bola dentro da boca do palhaço, deixe que a 

criança arremesse quantas vezes lhe forem necessárias, brinquem juntos e se 

divirtam!  

Descreva para o grupo da sala como foi a realização da atividade e se possível 

relate com fotos e/ou vídeos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A atividade através do lúdico desenvolve a coordenação geral, estimula a 
curiosidade e a noção espacial. 

 

 

 


