
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:28/07/2021 SEMANA: 19 

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

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

Transformações. 

 
Atividade: Brincando com água! 

 

Recurso: Toalha, bacia, água e brinquedos do aluno. 

 

Estratégia:  

Em um local aconchegante da casa o adulto irá preparar o espaço para a 

brincadeira. 

Coloque a toalha e depois a bacia com água, não precisa ser muita água, o 

suficiente para o aluno molhar as mãos. 

Coloque o aluno sentado de frente para a bacia e deixe que ele observe e 

explore; vá aos poucos incentivando-o a colocar as mãos na água. Para aqueles 

que não conseguem sentar sozinho, os responsáveis poderão sentá-los no colo 

ou apoiá-los em almofadas auxiliando-as, se preferirem podem também realizar 

essa atividade na hora do banho. 

Depois que a criança já estiver familiarizada e brincando coloque os brinquedos 

dentro da bacia e deixe que ela brinque, explore, faça descobertas e se divirta! 

Observação: 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 

relatem como foi essa experiência, para isso solicitamos que observem a reação 

da criança, se demonstraram interesse e curiosidade ou não, se prestou atenção 

por um longo ou curto tempo e se demonstrou medo ou alegria. 

Curiosidade sobre esta atividade:  

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a 

criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, 

relações sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza emoções. O brincar 

desenvolve também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora, sendo 

uma forma de desenvolvimento da criança lúdica e prazerosa. 

 



 

 

 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:28/07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B 

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

 

 
Atividade: Confeccionando a minha Peteca. 

Recurso: Material fornecido no kit escolar retirado na escola. 

 

Estratégia: O adulto convidará a criança a confeccionar um brinquedo chamado 

Peteca, onde também faz parte de uma brincadeira antiga, diga para a criança 

que será um brinquedo legal e divertido. Escolha um espaço da casa e com os 

materiais do kit do aluno, comece a fazer a Peteca junto com a criança. Pegue 

uma das folhas de jornal e amasse junto com a criança fazendo uma bolinha 

(observe como fazer no vídeo enviado no grupo) depois coloque a bolinha no 

centro da outra folha de jornal e torça como se fosse um saquinho e para finalizar 

coloque no centro do TNT e faça a mesma coisa e amarre com a fita (lã ou 

barbante) , deixe que a criança te ajude e mostre a ela como ficou. 

Em seguida convide a criança a brincar, explique que tem que bater a peteca na 

palma da mão jogando um para o outro sem deixar cair, também pode- se brincar 

sozinho. Deixe que a criança observe os seus movimentos com a peteca e que  

ela repita. Relate como foi a brincadeira. Divirtam-se. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade e resgatar brincadeiras antigas, exercitar a 

imaginação e criatividade utilizando materiais diversos, desenvolver a percepção 

e agilidade motora na brincadeira e interação com o adulto, ampliando a 

coordenação. 

 

 

 


