
    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

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

 

 
 

 

Link da atividade: https://youtu.be/0EcNoVqAaI0 

Bia Bedran - Macaquinho 
 

Atividade: História Macaquinho – Bia Bedran 

 

Recurso: Mídias audiovisuais (Celular, tablet, televisão, computador, 

notebook) 

 

Estratégia: A criança junto com seus familiares assistirá a história do 
Macaquinho através do link do youtube, em seguida um adulto conversará com 
a criança e fará algumas perguntas para ela como as abaixo: 

❖ Você gostou da história? 

❖ Quem são os personagens?  

❖ O macaquinho fugia pra onde? 
Durante a apresentação da história observe se a criança demonstra interesse, 
se assimila com os membros da família ou se dispersa com facilidade e no 
momento da conversa observe se a criança entendeu a história. 
Registe o momento com foto ou vídeo e nos envie no grupo. 
 

Curiosidade sobre esta atividade: A contação de histórias é uma forma 

lúdica de transmissão de conhecimentos e um poderoso estímulo à 

imaginação. Por auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional 

das crianças, se destaca como uma importante aliada da educação infantil. 

Diferentes modos de expressão são estimulados, o que facilita as interações e 

até o entendimento das próprias emoções.  

 

 

https://youtu.be/0EcNoVqAaI0
https://escoladainteligencia.com.br/arte-no-desenvolvimento-das-habilidades-socioemocionais/
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSORAS: 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=de3KQITiYM4 

“Adivinha quanto eu te amo” Autor: Sam Mc Bartney. 

  Atividade: Releitura do livro. 

 
Recurso: Celular, televisão, computador e livro. 

 
Estratégia: O adulto e a criança vão assistir ao vídeo da leitura do livro 
“Adivinha o quanto eu te amo”. 
Após o adulto faz a releitura do vídeo brincando com a criança, fazendo 
gestos do tamanho que é o seu sentimento pela criança, e vai 
explicando conforme o vídeo sobre a distância cada vez maior, ex: daqui 
até o céu ida e volta, significa amor infinito, incondicional, e depois deixe 
a criança fazer o mesmo usar a imaginação dela para expressar o 
tamanho do seu amor, o adulto podera observar os gestos da criança se 
ela fica na ponta dos pés, abre os braços, olha para o infinito, ou teto da 
casa, tudo isso representa o tamanho da imaginação. Não se esqueça 
de registrar este momento lindo de amor e carinho e postar no grupo 
para que possamos partilhar deste momento.  
 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Com esta brincadeira a criança adquire o hábito pela leitura, e 

compreende o valor do amor e do carinho em família. Além de observar 

e compreender sobre distancia, e tamanho, e imaginação.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 
 

 
 

Link da atividade: https://youtu.be/s48phnrkZ5w 

Mundo Bita – Nossa família 

 

Atividade: Cantar e dançar com quem cuida de mim... 

 

Recurso: Vídeo musical, celular, televisão e um microfone (pode utilizar o cone 

ou uma escova de cabelo para fazer de conta.) 

 

Estratégia: Reúna toda a família para um prazeroso momento de diversão, 

amor, afeto e alegria para juntos cantar e dançar a música ‘Minha família” do 

Mundo Bita , enfatizando amor de quem cuida e quem recebe cuidados 

vivenciando um momento de afeto, carinho e alegria, finalizar a homenagem 

com um abraços e beijos na família. Registre esse momento e envie uma selfie 

no grupo dos pais. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é instigar carinho, respeito e gratidão por aqueles que 

cuidam na família, fortalecer os vínculos e estimular a linguagem oral, cognitivo 

e motor, estimular a afetividade entre as crianças e os pais.  

https://youtu.be/s48phnrkZ5w

