
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/08/2021 SEMANA: 22 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

                                                

Link da atividade: https://youtu.be/LQu5pUipxPY 

Música da Iara Sereia: Turma do Folclore 

Atividade: Caixa surpresa com objetos da Sereia Iara.  

Recursos: Celular, computador, tablet, TV, caixa de sapato, cesto, bacia, balde, 
baú, espelho, pente ou escova de cabelo.  

Estratégia: O adulto  junto com a criança irão assistir ao vídeo da “Música da 

Iara Sereia: Turma do Folclore. 

 Após o responsável irá pegar uma caixa de sapato ou qualquer objeto citado a 

cima (cesto, bacia, balde, baú), e dentro colocará alguns objetos. Por exemplo: 

Pente, escola de cabelo e espelho. Em seguida peça para a criança colocar a 

mão dentro da caixa para saber o que tem dentro. Diga a criança que esses 

objetos a Sereia Iara gostam de utilizar para ficar bonita. E a cada objeto tirado 

proporcione a exploração dele com a criança; se for o pente diga: esse é o pente 

que a Iara utiliza para pentear os cabelos, e com o espelho ela admira sua 

beleza. Para a criança pequena o responsável pega o  objeto de dentro da caixa  

e mostra para a criança visualizar, se o responsável pegar o pente demonstre 

penteando os cabelos. 

Família compartilhem conosco esse momento através de vídeo ou fotos e 

relatem como foi essa experiência. 

Curiosidades sobre esta atividade: 

Nesta atividade educativa, através da data comemorativa Dia do Folclore, 
trabalharemos a lenda da Sereia Iara. A criança aprende brincando em um 
mundo de imaginação, sonhos e fantasias. Essa atividade estimula a oralidade, 
a criatividade, percepção visual e auditiva. 

https://youtu.be/LQu5pUipxPY


    
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
 
Atividade: Passeando pela floresta  

 

 

Estratégia: 

O adulto acompanha a criança segurando sua mão brincam de passear pela 

casa ou jardim, assim como a lenda do Curupira, usando a criatividade e 

imaginação o adulto realiza o passeio com a criança criando obstáculos, tais 

como: Olha o buraco, vamos pular (pule)! Tem uma onça atrás de nós, vamos 

correr! Olha a tartaruga, vamos andar bem devagar! 

 

Caminhe para os lados e para frente e para trás; rápido ou devagar, abaixe ou 

levante, etc. Crie obstáculos para a criança saltar.  

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é desenvolver a capacidade de imitação e a segurança dos 

movimentos no espaço, criatividade e imaginação, movimentar o corpo, explorar 

espaços. 

 

 


