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Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos                                                                                        

 

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Conhecendo "Cândido Portinari":  

Hoje vamos propor uma releitura da obra "Brincadeira de roda". Primeiramente apresente para a 

criança e explique que esse artista adorava pintar principalmente brincadeiras de crianças. Deixe-

a apreciar e comentar sobre o que consegue ver e o que pensa sobre a imagem. Em seguida, 

convide-a para pintar o que estão vendo e para mudar um pouco a brincadeira de pintar, por que 

não usar água? Separe um pote com água, um pincel ou um cotonete e um papelão. Os pequenos 

vão adorar pintar e, depois, ver suas obras serem absorvidas pelo papelão e gerando uma nova 

tela. Após feito a obra de artes não esqueçam de fotografar rápido antes que tudo desapareça 

como um passe de mágica.   

DICA: Finalizem a atividade com uma brincadeira de roda. 

 

    

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade. 

 

 



 

 

 

TEMÁTICA: HIGIENE PESSOAL 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Experiência do orégano, importância de lavar as mãos. 

A proposta de hoje é mostrar a criança de forma lúdica e divertida a importância do cuidado com a 

higiene das mãos para prevenção do Coronavírus e outras doenças, por meio do experimento.  

Materiais necessários: Dois pratos, água, pimenta do reino em pó, orégano ou outro tempero 

disponível, detergente ou sabão. 

Desenvolvimento: Em um dos pratos coloque a água com pimenta do reino ou orégano e diga que 

simboliza as bactérias e os vírus, em outro prato coloque a água e o detergente e reserve. 

Peça para a criança colocar o dedinho no prato com orégano, vocês irão perceber que vai sair todo 

sujo, nesse momento explique que o tempero é como se fosse o vírus, limpe o dedinho dela e em 

seguida peça para colocar o dedo na água com detergente e novamente na água com o tempero 

e perceberão que o tempero em contato com o detergente se espalhará no prato. Por fim pergunte 

para a criança o que foi que aconteceu quando o dedo estava sem lavar e após lavar. Aguarde e 

incentive a criança a relatar um pouco sobre a experiência e em seguida ressalte que o vírus se 

afasta se a mãozinhas estiverem limpas, por isso a importância do cuidado da higiene de nossas 

mãos.  

 

Segue o link para assistir ao vídeo que norteará a experiência: 

https://www.youtube.com/watch?v=7uNzaUxGFAc 

 

 Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 
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Data: 28/07/2021 

Turma: 
Berçário llC e 
Berçário llD 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

https://www.youtube.com/watch?v=7uNzaUxGFAc

