
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:29/06/2021 SEMANA:19 

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

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

 

 

 

Atividade: Quadro das texturas. 

 

Estratégia: Utilize o material concreto. O adulto irá disponibilizar o material 

concreto para a criança, e deixar que ela manuseio, explore, descubra as 

texturas que foram usadas. Depois o adulto irá mostrando cada textura e falando 

o nome para criança e deixa a mesmo sentir novamente a textura. Com as 

crianças menores de colo o adulto pode segurar a mãozinha deles e passar nas 

texturas, depois deles sentirem cada textura , passar novamente a mãozinha o 

adulto pode falar qual o tipo de material que foi usado. 

 

Observação: Compartilhem conosco em fotos ou vídeos como foi fazer a 

atividade com a criança, se ela gostou, interagiu e se divertiu. 

Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade classifica algumas texturas 

que podemos encontrar no nosso dia a dia assim diferenciando os materiais que 

encontramos. 

    



 
 
 
 

 
 
 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/07/2021 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: Vamos brincar na areia 

 

Recurso: Areia/terra, colher/pá, baldes/ bacias ou potes recicláveis, um pouco 

de água, brinquedos. 

 

Estratégia: 

O adulto organiza o espaço e os materiais num espaço com areia/terra, caso não 

tiver um espaço pode ser uma caixa com esses elementos dentro de forma 

atraente de forma que a criança tenha algo para explorar e manipular durante a 

brincadeira. 

 Permita a criança ficar descalço (se assim desejar) e deixe-a (o) fazer a 

exploração e descobertas, tais como: cavar buracos, encher o balde, construir 

castelos, bolos, etc. 

Registre o momento com fotos/vídeos, observe a exploração, interação, 

expressão da criança ao sentir a textura da areia, misturar a areia com a água. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é a criança é manipular e observar diferentes texturas 

através do contato com elementos da natureza, explorar possibilidades do seu 

corpo, espaço e materiais, uma maneira divertida de aguçar os sentidos. 

 

 

 


