
 

    
 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/08/2021 
 

SEMANA: 21 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
Link: https://youtu.be/OLgEQhjysFc 

 

Vídeo: Boogye no Parquinho - Boas Maneiras                       

 

Atividade: Batendo Palmas.  

 

Recurso: celular, computador, tablet. 

 

Estratégia:  

Em um local confortável da casa, o responsável irá sentar a criança em seu colo 

para nesse primeiro momento assistirem ao vídeo “Boogye no Parquinho”.  

Já num segundo momento o adulto coloca novamente o vídeo e senta-se de 

frente para a criança batendo palmas no ritmo da música, convidando e 

estimulando a criança a bater palmas também. Diga à criança que nossas mãos 

servem para criar sons como as palmas, fazer carinho, fazer comida entre outras 

coisas, mas jamais para bater ou machucar alguém. 

 

Compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e relatem 

como foi essa experiência para a criança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Trabalhando com o tema Lei Maria da Penha, propomos uma atividade que 

apresenta valores e sentimentos como “Respeito” através de um musical 

divertido que estimula a oralidade é possível através da imitação propiciar 

também a aprendizagem motora. 

https://youtu.be/OLgEQhjysFc


 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 12/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

 
  

Atividade: Pode ou não Pode? 
 

 

 

 

Estratégia:  

Na atividade de hoje vamos aprender o que podemos ou não fazer com as 

pessoas que somos próximas.  

O responsável deve sentar com a criança e realizar perguntas em relação a 

assuntos positivos como o cuidado com o próximo e também assuntos negativos 

como o que não se deve fazer com o outro. Exemplos: “Pode abraçar a mamãe? 

Pode!”, “Pode gritar com o amiguinho? Não Pode”. 

De início auxilie a  criança nas respostas e aos poucos deixe que ela comece a 

responder sozinha, corrigindo a resposta sempre que necessário. 

Registre no grupo dos pais essa experiência, se possível com fotos e vídeos. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A atividade  através do lúdico desenvolve a capacidade da criança em entender 
que nossas ações tem efeitos nas pessoas que estão ao nosso redor como 
adultos e crianças.     

 

 


