
 
 
 
 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:05 /08/2021 SEMANA:20 

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

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

 

 
 

Atividade:  Brincar de ensaio fotográfico. 

Recurso: Celular, máquina fotográfica. 

Estratégia: Inicia-se a atividade com a responsável (mãe, tia, avó, irmã...), 
organizando um lugar aconchegante da casa que possa servir de cenário 
fotográfico. Em seguida, juntamente com a criança  e com  quem cuida e ajuda 
na educação dela, vão até o local preparado para tirarem fotos.   
E começa as sessões: fotos de mãos dadas, abraçados, dançando juntinhos, 
acariciando um ao outro...Usem a imaginação e criem as melhores poses para 
esse momento único de amor e carinho; que com certeza serão guardados na 
memória afetiva da criança. 
Compartilhe conosco em fotos ou vídeos esse momento, a criança gostou dessa 
interação? Foi divertido? Ou cansativo? 
 
Curiosidade sobre esta atividade: 
No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto. 
Normalmente, neste dia, com presentes, mensagens, beijos, abraços, os filhos 
(as), presenteiam seus pais demonstrando todo amor que sentem por eles. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:05/08/2021 SEMANA: 20 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 

 

Atividade: História de quem cuida de mim contada nos dedos. 

 

Recursos: Dedos das mãos, caneta ou canetinhas. 

 

Estratégia: O adulto e à criança sentarão em lugar   tranquilo da casa, explicar 

para à criança que as mãos são para fazer carinho, dar abraços.  

 O adulto irá desenhar olhinhos e boquinha nos dedos, fazendo uns deboches, 

conversando com à criança sobre a rotina da família “ o papai, a mamãe acorda  

bem cedinho e vai trabalhar, a irmã, a vovó, a titia fica para  cuidar da criança,  

contar  a história da família imitando a voz do papai, mamãe quando chegam 

para cuidar da criança, ( dos irmãos se tiverem) e dos membros da família. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Para à criança construir sua identidade pessoal, social e cultural, e constituir uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento,  

Isso acontece nas experiências de cuidado de si, nas interações, brincadeiras  

e vivências  familiares. 

 

 


