
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/08/2021 SEMANA: 22 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

 

Link da Atividade: https://youtu.be/gDEnVgMcJDA - Lenda da Iara Sereia: 
Turma do Folclore. 

Atividade: Penteando os cabelos. 

Recursos:  Celular, computador, tablet, espelho, pente ou escova de cabelo. 

Estratégia: 1º Momento: Em um local aconchegante da casa o adulto 
responsável sentará ao lado da criança, ou com ela no colo para assistir o vídeo 
da Lenda da Iara Sereia: Turma do Folclore. Em seguida, converse com a 
criança e mostre como a Iara é vaidosa e gosta de se cuidar e pentear os 
cabelos. 

2º Momento: Agora ainda sentados, o adulto pegará um pente ou escova cabelo 
e um espelho, com a criança de frente do espelho, que possa se observar, 
falando, “Olha como a Iara faz”, demonstrar como pentear os cabelos fazendo 
pequenos movimentos em si e depois na criança dizendo: vamos pentear os 
cabelos.  
Em seguida, entregue o pente ou escova, e estimule para que a criança tente 
fazer sozinha, não precisa pressa, pois cada um tem seu tempo. Para os bebês 
de colo, o responsável auxiliará nos movimentos, alternando o auxílio quando 
achar necessário. Para finalizar deixe a criança manipular os objetos e se 
observar no espelho, sempre com a supervisão e auxílio de um adulto.  
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. 

 

Curiosidades sobre esta atividade: 

Nas situações de cuidado de seu corpo, os bebês em interações com os adultos, 

aprendem sobre si mesmos, suas ações e como relacionar-se. A descoberta da própria 

imagem refletida no espelho é um momento de grande aprendizagem para os bebês. 

As experiências vividas nestes momentos são importantes para o desenvolvimento da 

confiança em si e nos outros, além de apropriarem das práticas de cuidado, bem estar 

e consciência corporal 

 

 

https://youtu.be/gDEnVgMcJDA


 

    
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/08/2021 SEMANA: 22 

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

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

 

  
 
Atividade: Procurando o Curupira. 

 

Recurso: Rolinho de papel, canetinhas, lápis de cor, giz, pedaços de 

carvão/tijolo, papéis coloridos/revista/jornal, cola.  

 

Estratégia: 

O adulto juntamente com a criança irá confeccionar um Curupira perguntando as 

características do personagem, onde desenhar olhos, boca, etc. Usando sua 

criatividade e imaginação com um rolinho de papel desenhar com a canetinha/ 

lápis de cor ou colar papéis coloridos.  

Após a confecção o adulto pede para a criança fechar os olhos e ajuda a contar 

até 05, enquanto esconde o Curupira (construído pela família). Pronto! 

 Agora deixe a criança procurar. Brinque quantas vezes quiser. Boa diversão! 

Observe a participação da criança ao construir o personagem e expressões ao 

brincar de esconde-esconde. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é desenvolver a expressão verbal e a memória da criança, atenção 

e concentração, interação, descoberta e exploração do espaço. 

 

 


