
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA  EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário II A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 
 

 
 

Atividade: Caixa ou saco surpresa da família  

 

Faixa etária: 2 anos 

 

Recurso: Caixa de papelão ou um saco grande escuro; objetos dos integrantes 

da família que morem com a criança, por exemplo, chinelo, boné, relógio, 

celular, roupas ou brinquedos. 

 

Estratégia: Em uma caixa de papelão colocar objetos com texturas diferentes 

(brinquedos diversos) e depois pedir para a criança por a mão e sem ver 

pergunte a ela de quem é o objeto. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Além de aguçar a curiosidade, a caixa 

surpresa ajuda a trabalhar às sensações ligadas ao tato. 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA: 02/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSOR: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

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

  
 
 Link da atividade 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok8a7_WWgW8 

História - O LIVRO DA FAMÍLIA  

Autor: Todd Parr 

 

Atividade: Desfile Divertido.    

 

Recurso: Espaço, diversas peças de roupa, sapatos, vários objetos e adereços 

pessoas dos membros da família. 

 

 

Estratégia: 

Este vídeo contem uma história divertida de diversas famílias, pois, todas as 

imagens de família estimulam as crianças a viajar no mundo da imaginação, 

famílias com poucas pessoas outras com muitas, tem os que moram bem 

pertinho, tem os que moram longe. Enquanto a história é contada o adulto vai 

falando com a criança a respeito de sua própria família e mencionando as 

roupas que usam, penteado dos cabelos, e modo que andam. Assim adulto 

aguça a curiosidade da criança, falando que irão fazer uma brincadeira bem 

divertida, porém antes fala sobre o livro da família, focando que todos têm suas 

famílias, sendo todas as famílias diferentes, porem vivem as mesmas 

situações, onde todos devem se amar e compreender, respeitar e conviver 

felizes. E organiza um desfile de moda onde a criança se veste com as roupas 

dos adultos, os sapatos, brincos, pulseiras etc.  propor que todos no final do 

desfile se abrasem, dizendo: eu amo minha família! 

Durante o desfile o adulto deverá observar como a criança reage nesta 

brincadeira, quem eles gostam de imitar durante o desfile: qual membro da 

família a criança vai imitar? 

Esses momentos devem ser registrados e compartilhados. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar a família, nesta atividade a criança brinca e aprende, 

mediante o brincar a criança expressa seus desejos, sentimentos, 

necessidades e opiniões, e avança em sua oralidade, se tornando 

comunicativa, aprendendo a dialogar, com os grandes e pequen 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok8a7_WWgW8


 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa  TURMA: 
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

 

                                  
 

Atividade: Coração para quem cuida de mim. 

 

Recursos: Folha de papel sulfite ou de caderno, lápis ou caneta, cola e papel 

vermelho (jornal, revista, papel de presente, o que tiver em casa na cor 

vermelha). 

 

Estratégia:  

Convide a criança a demonstrar o amor que ela sente pela pessoa que cuida 

dela, confeccionando um coração para presentear.  

Disponibilize jornais, revistas para folhearem a procura de um papel vermelho, 

rasguem em tiras ou pedaços pequenos e façam bolinhas. 

Em uma folha em branco o adulto irá desenhar um coração e vai colocar 

pingos de cola, para que a criança preencha com as bolinhas vermelhas, 

formando um lindo coração. 

Nesta atividade o adulto irá incentivar a criança auxiliando e avaliando como foi 

seu interesse em realizar e desenvolver. Avaliar se consegue rasgar e fazer 

bolinhas e se a proposta foi alcançada. 

  

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta da atividade é incentivar laços afetivos, auxiliar no desenvolvimento 

de habilidades como coordenação motora fina, concentração, criatividade e 

percepção visual. Explorar diferentes materiais, despertar o gosto pela arte e 

trabalhar as cores. 

 

 


