
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/08/2021 SEMANA: 20 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 

 

 

Atividade: Brincadeira preferida do papai ou de quem cuida de mim. 

 

Recurso: A definir pela família. 

 

Estratégia: Esta atividade visa resgatar a infância do adulto que convive com a 

criança, o mesmo deverá propor uma brincadeira da qual gostava muito 

quando criança, convidando todos a participarem.  

Durante a conversa e a realização da brincadeira predileta observe se a 

criança apresenta admiração e se a realiza com tranquilidade ou nega realizar. 

Não se esqueça de registrar o momento com foto ou vídeo e compartilhar no 

grupo. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Brincar é uma forma segura para as 

crianças encenarem suas angústias e agressividades e, assim, tentar elaborar 

e resolver os conflitos internos com a ajuda de quem os ama. 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/08/2021  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=IO9YoWr-IMM 

            Desenho - Dia Dos Pais 

Atividade: Cineminha com a família. 

 
Recurso: Televisão, computador ou celular; pipocas (ou qualquer outra 
guloseima disponível em casa).   

 
Estratégia:  
O adulto responsável vai convidar a criança para uma conversa, falar 
que no próximo domingo comemoramos o “dia dos pais”, em algumas 
famílias é o pai, em outras é a mãe ou a vovó, ou o vovô, mas o 
importante é que toda criança tenha alguém que possa cuidar e dar 
carinho pra ela. Após a conversa o adulto vai solicitar a criança, para 
convidar toda a familia para assistirem ao desenho “Dia dos Pais”. Que 
tal preparar uma pipoca ou alguma outra guloseima para esse momento 
com a família. Fotografe ou filme esse momento. Conte pra nós lá no 
grupo se a criança fez alguma pergunta no momento da conversa, ou se 
gostou do desenho animado. 
 
 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Essa atividade tem como proposta o desenvolvimento da oralidade, a 

comunicação, a inteligência verbal, autonomia, o respeito à diversidade, 

a imaginação, a socialização e o afeto. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IO9YoWr-IMM


    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:06/08/2021 SEMANA: 20 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

               

 
Atividade: Circuito de pegadas. 

 

Recursos: Espaço no interior ou exterior da casa, chão ou papelão, giz, 

pedaço de tijolo, tinta, canetinhas coloridas para desenho dos pés ou os 

próprios calçados das pessoas da casa. 

 

Estratégia:  

 
Vamos realizar uma atividade bem divertida? O adulto deverá reservar um 
lugar bem espaçoso na casa e desenhar no chão um circuito de pegadas, 
conforme a imagem acima, caso não tiver algum desses recursos em casa, o 
adulto poderá utilizar os próprios calçados para realizar esse circuito, onde a 
criança estará explorando os objetivos de aprendizagem através do lúdico, 
pulando para dentro ou para fora de cada círculo, seguindo as pegadas. Não 
se esqueçam de partilhar conosco a realização da atividade através de foto e 
vídeo no grupo da sala. Bom divertimento! 
  

Curiosidade sobre esta atividade: 

 A proposta é trabalhar a socialização familiar, explorar formas de 

deslocamento no espaço estimulando a atenção, concentração, equilíbrio, 

lateralidade e coordenação motora. 

 

 

 

 

 
 
 


