
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:10/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

 

                                          

 

Link da Atividade: https://youtu.be/iDhHIhgclR4 

Rádio Bita - Como é grande o meu amor por você. 
 

Atividade: Troca de carinho. 

 

Recursos: Tv, tablet, celular. 

Estratégia:  O adulto junto com a criança deverão assistir ao vídeo Como é 

grande o meu amor por você ( mundo Bita). Depois o responsável reproduzira 

um gesto de carinho com a criança, pode ser um abraço, um beijo , um eu te 

amo, e depois pedirá que a criança faça o mesmo gesto de carinho com você . 

O adulto incentivando com essa troca de carinhos demonstrando o respeito com 

as pessoas, não pode bater ou agredir mesmo sendo em palavras e com as 

crianças muito pequenas o adulto deve acariciar a criança , mas falando: 

_ Estou passando a mão no seu rostinho porque te amo, quero cuidar de você. 

_Estou te dando um abraço porque vou te proteger... 

Compartilhem conosco em fotos ou vídeos como foi fazer a atividade com a 

criança, se ela gostou, interagiu e se divertiu. 

Curiosidade sobre esta atividade: Aprendemos a prevenir e coibir a violência 

doméstica e familiar. Com essa atividade a criança aprenderá o gesto de carinho 

e aos poucos realizará esse gesto também. 

https://youtu.be/iDhHIhgclR4


 

    
 
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

 

                                           
                                  

Link: https://youtu.be/I9aGB096Fcs 
Música Infantil: Não Maltrate os Animais 
 

Atividade: Cuida com cuidado.  

 

Recurso: Tablete, computador, celular, urso de pelúcia ou o próprio animal de 

estimação se tiver em casa 

 

Estratégia: Os responsáveis irão acessar ao vídeo, na sequência deverá pegar 

um dos objetos citados ou o animal de estimação e pedirá para a criança abraçar 

e fazer carinho, explique que não podemos maltratar os animais e nem os 

amiguinhos.  

Nos relate! Como foi a reação da criança ao abraçar o animal de estimação ou 

o objeto? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade tem como objetivo trabalhar 

a afetividade e dizer não aos maus tratos, tanto de animais como também de 

pessoas. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/I9aGB096Fcs

