
    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
 
Atividade: Confecção Fantoche Macaquinho. 

 

Recurso: Rolinho de papel higiênico, tinta guache, giz de cera, cola líquida, 

molde enviado no kit 3.  

 

 

Estratégia: Utilizando rolinho de papel higiênico e o molde enviado no Kit 3, a 
criança junto com seus familiares confeccionará o fantoche do macaquinho 
seguindo orientações da professora por meio de vídeo explicativo que será 
enviado no grupo de pais. Durante a realização poderá utilizar tinta guache ou 
giz de cera, após a confecção a criança poderá brincar com seu fantoche e 
criar suas próprias histórias. 
Observe se ela consegue segurar o rolinho e pintá-lo com facilidade, se 
apresenta felicidade ao realizar e conte para nós no grupo. 
 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Os fantoches podem ser usados, além de 
uma brincadeira, como uma forma muito rica de ensino, pois instigam a 
criatividade e imaginação, além do raciocínio lógico (treinam o começo, meio e 
fim de uma história) tanto da criança quanto do educador contribuindo para o 
desenvolvimento físico e psicológico infantil. 
 
 
 
 
 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
 

 

Link da Atividade: https://youtu.be/k0j0tk0Br9c “Dancinha do corpo”. 

 

 Atividade: Dançando com quem cuida de mim. 

 
Recurso: Celular, TV ou Tablet. 

 

Estratégia: Vamos reunir a família em um lugar aconchegante e assistir 
ao vídeo da turma do Seu Lobato a dancinha do corpo. Quanto mais 
integrantes da família puderem participar da atividade, mais divertido será 
o momento. Estimule a criança a dançar e se mexer conforme as 
orientações do vídeo, caso tenha dificuldade dancem de forma 
descontraída e alegre. O objetivo dessa atividade é a interação entre os 
participantes da família e a importância de se divertir com quem cuida        
de nós.  
 

Curiosidade sobre essa atividade: Estimular a imaginação,, movimentos do corpo 
e socialização entre a família. 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/k0j0tk0Br9c


 
    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Kátia e Marisa. TURMA: 
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
 

Atividade: Brincadeira andar sobre os pés. 

 

Recursos: Espaço interno ou externo da casa. 

 

Estratégia:  

 

O afeto do pai, tios ou avós é tão importante quanto o afeto da mãe e 

a brincadeira é uma das formas de se demonstrar este carinho e construir um 

vínculo que vai para a vida toda. 

Andando sobre os pés é uma brincadeira simples e fácil de fazer. 

Nela, o filho pisa sobre os pés do pai e o abraça, ou o adulto da as mãos para a 

criança, assim, é possível que os dois andem juntos. 

 A ideia é que eles andem juntos, desta forma para todos os lados 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

Essa brincadeira trabalha o equilíbrio corporal, a força, a coordenação motora e 

o ritmo, além de ter a parte afetiva do contato da criança com o pai por meio do 

abraço e brincadeira. 

 

 

 

 


