
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/08/2021 SEMANA: 21 

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

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

                                                         
Link da Atividade:       https://youtu.be/N837uUhxudo  

/ Mundo Bita - Nossa Casa] 

Atividade: Cada casa tem seu jeito, mas o importante é o respeito. 
Recurso: Celular, Computador, Tablet. 
Estratégia:  
1º momento: Em um local aconchegante da casa o adulto responsável sentará 
junto com a criança, para os bebês menores, no colo e colocará o vídeo do 
Mundo Bita “Nossa Casa”, para apreciação. 
2º momento: O adulto realizará um pequeno passeio pela casa, conversando 
com a criança e demonstrando que ali é um ambiente de amor, onde juntos, a 
família passa os melhores momentos. Para isso, conforme for caminhando pelos 
ambientes, o adulto falará assim: olha, aqui é a cozinha, onde juntos fazemos as 
refeições, aqui é a sala onde assistimos seus desenhos favoritos, aqui é o quarto 
onde podemos descansar, dormir, pode ser bem devagar, deixando que ela 
observe e até explore o ambiente, ou seja, que pegue algum objeto ou brinquedo. 
O importante é que a criança perceba que a casa é um ambiente seguro e que 
na família é muito importante o respeito, o amor e o cuidado. 
3º momento: Em seguida, o adulto colocará novamente o vídeo da música e 
dançará junto com a criança, fazendo pequenos gestos de carinho para que ela 
perceba o quanto é amada.  
Compartilhem esse momento conosco através de vídeos, fotos ou descritivo, 

observando e relatando quais foram as reações das crianças, se demonstraram 

interesse e curiosidade ou não, se demostrou medo ou alegria.  

 
Curiosidade sobre esta atividade: 
Nesta semana trabalhamos a Lei Maria da Penha e a importância do respeito e 
afeto. Considerando que é na família que as crianças têm suas primeiras 
experiências sociais, que constroem suas percepções sobre si e o mundo que a 
cerca, e que, cada família tem seu jeito próprio. Essa atividade proporciona o 
autoconhecimento, além de ampliar sua percepção e valorização de sua 
identidade e das pessoas que cuidam dela. O importante neste diálogo é 
demonstrar para a criança é que todos devem ser respeitados e amados. 
 

https://youtu.be/N837uUhxudo


 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 13/08/2021 SEMANA: 21 

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

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

 
  

Atividade: O círculo do Afeto!  
 

 
 

Recurso: Giz de Lousa, Giz de cera, Fita, Carvão, barbante, etc. 

 

Estratégia: 

Vamos brincar do círculo do afeto?  

O responsável com o auxílio do recurso deverá fazer um círculo no chão,  então 

deve contar: 1, 2, 3 e Já!, quem entrar no círculo primeiro deverá pagar a prenda. 

A prenda é fazer um carinho em todas as pessoas que estão participando da 

brincadeira  (um beijo, abraço, carinho no rosto, elogio), após fazer em todos 

deve sair do círculo e depois iniciar a brincadeira novamente, se possível realize 

essa atividade com todos os membros da casa. 

Registre no grupo com fotos e vídeos e descreva a atividade com as seguintes 

perguntas: 

- O aluno se interessou pela atividade? 

- Teve facilidade em demonstrar e dar carinho?  

- Escolheu em estar sempre dentro do círculo? 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é desenvolver o afeto e a empatia através da 
demonstração de carinho e cuidado. Desenvolver a noção de espaço dentro e 
fora e coordenação motora grossa. 

 

 


