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Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, 

Glauce, Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, 
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Vanessa 

 

Data: 03/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiências: O eu, o outro e o nós 

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO  

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Sabe aquelas tarefas domésticas às quais costumamos fazer diariamente? 

Essa atividade será realizada com a participação da criança. Antes de qualquer coisa, faça 

uma lista de todas as atividades que precisam ser feitas em casa. Deixe seu filho tentar e 

saber que você está disponível caso ele precise de ajuda. Se ele errar, ajude-o a encontrar 

uma solução em vez de resolver o problema por ele. Defina horários para as tarefas e 

estabeleça combinados, como: “Assim que terminarmos de arrumar as camas, vamos 

brincar”. Transforme a execução das tarefas em um momento divertido. Para isso, você 

pode colocar uma música animada, para que essas atividades se tornem divertidas.  

Com essa atividade a criança aprenderá a ter responsabilidades, atitudes de cooperação e 

trabalhar em equipe.  

Algumas dicas: Guardar os brinquedos, colocar livros e revistas em estantes, varrer ou 

passar pano no chão, limpar a mesa após comer, escolher a roupa para o dia e vestir-se 

sozinho, entre outras. 

 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade.  
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Data: 03/08/2021  

Turma:  

Berçário IIC e  

Berçário IID  

Campo de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES.  

  

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO  
  

Estratégia de Aprendizagem:    

"O desenvolvimento da autoestima e confiança nas crianças contribui para que elas se tornem 

mais seguras, desenvolvam autocontrole, perseverança e sejam capazes de enfrentar as 

adversidades da vida no futuro. Aprender coisas novas é uma das melhores ideias para se 

promover o amor próprio nas crianças, além de ajudar no desenvolvimento da oralidade e na 

interação, além de incentivar a apropriação do folclore brasileiro." (blog redebatista.edu) 

 

Recite a parlenda Janela, janelinha com a criança sentada de frente para você. Mostre um 

olho (enquanto fala "janela"), o outro olho (enquanto fala "janelinha"), a boca (enquanto fala 

"porta") e coloque o dedo indicador no nariz (enquanto fala béééémmm). Faça 

primeiramente no seu rosto, depois no rosto da criança. Em seguida peça para que ela faça 

o mesmo no próprio rosto e no seu. Poderá repetir a brincadeira até que a criança aprenda 

ou enquanto ela demonstrar interesse.  

Fonte consultada: Livro Cadê? Achou! (Página 135).  

  

Segue o link da música para quem precise acessar e conhecer a canção: 

https://www.youtube.com/watch?v=mbr7jpcHVdQ 

  

  

 

  

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

relatando como foi o momento da atividade.   


