
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/08/2021 SEMANA: 20 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

Atividade: 

Hora da história - Tipos de pai.  

Recursos:  

Celular, computador, tablet ou smart TV. 

Estratégia: 

Em um local aconchegante a mamãe, o papai ou quem cuida do bebê irá assistir 
ao vídeo com a história: "Tipos de pai" de Mayara Rodrigues, em companhia da 
criança. o vídeo será disponibilizado no grupo de WhatsApp da sala e será 
contado pela professora Camila. 

Essa história conta de forma divertida os vários tipos de pai que podem existir: o 
pai avião, o pai carrossel, o pai cavalinho, pai mergulhador, pai super herói e 
assim por diante. Depois de assistir a história a família irá registrar esse 
momento com uma foto e o pai ou responsável da criança irá colocar na legenda 
da foto qual dos pais do livro ele se acha mais parecido. 

Observação: 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 
relatem como foi essa experiência.  

Curiosidades sobre esta atividade: 

Sabemos que culturalmente o dia dos pais  é destinado aos pais, porém pode 
ser de quem cuida da criança, sendo assim, a proposta de atividades dessa 
semana tem como temática quem cuida do bebê, que pode ser o pai, a mãe, a 
avó, o avô, uma tia, ou outra pessoa. 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

 NOME DO ALUNO: DATA:04 /08/2021 SEMANA: 20 

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

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

 

Link da música:  https://youtu.be/PF1N6AUDSz0 
Música de Rita Rameh. 
 
Atividade: Conhecendo quem mora comigo.  

Recurso: TV , celular, DVD, notebook ou tablet. 

Estratégia:  

O adulto com à criança vai assistir o vídeo “ dia  da família”, para que à criança 

entenda que faz parte de um grupo familiar, que cuida dela e a ama muito. 

Explicar para à criança que existem famílias grandes e pequenas. 

Falar para à criança: 

● Que existem  famílias que a vovó, a titia, os pais moram  todos juntos na 

mesma casa; 

● Outras famílias só moram a mamãe, o papai, os irmãos e  à criança “ falar 

o nome da criança”; 

● Outras famílias mora a mamãe e à criança; 

Contar nos dedos junto com á criança quantas pessoas moram com ela na 

residência. 

Explicar que o papai e a mamãe quando vão  trabalhar outra pessoa cuida dela, 

para à criança cresce forte e feliz. 

Nós professoras vamos gostar muito de ver as fotos e os vídeos desta atividade 

no grupo dos pais. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação a cultura e às 

diferenças entre as pessoas. 

https://youtu.be/PF1N6AUDSz0

