
 
 
 
 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:23/08/2021 SEMANA:23 

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/um1WHr1ejow; Lenda do Saci Pererê: 
Turma do Folclore 
 
Atividade: Esconde, esconde do saci. 
 
Recursos: Tv, tablet, celular. 
 

Estratégia: Os responsáveis irão assistir com a criança a um vídeo que conta 

um pouquinho sobre a história do Saci Pererê, na história conta que o Saci gosta 

muito de se esconder no meio das matas. Então vamos convidar o papai, a 

mamãe, os irmãos, primos, amigos para brincar de se esconder, pode ser dentro 

de casa, ou no quintal. Um adulto se esconde e o outro adulto ajuda a criança a 

procurar quem se escondeu, o adulto com a criança no colo vai procurando pelos 

cômodos da casa a pessoa que se escondeu, e o adulto pode ir influenciando a 

criança a chamar a pessoa escondida, falando seu nome ,no caso das crianças 

menores. Com as maiores que já andam as crianças mesmo podem se esconder 

e o adulto irá procura lá, e depois podem fazer a troca, o adulto se esconde e a 

criança o procura,  

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: Esta atividade desenvolve a coordenação 

motora, amplia o reflexo, ajuda na concentração, e aprende regras básicas para 

o convívio social nas interações e brincadeiras. 

https://youtu.be/um1WHr1ejow


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

 NOME DO ALUNO: DATA: 23/08/2021 SEMANA: 23 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

                                                            
Link da música:  https://youtu.be/LBM5JJJVL00 
Vídeo: Na Floresta com Iara - Turma do Folclore. 
 
Atividade: Brincar de Sereia. 

Recurso: TV, celular, pente, cobertor ou lençol. 

Estratégia:  O adulto junto com á criança irá assistir ao vídeo: Na Floresta com Iara, após 
explicar para a criança que a Sereia é uma criatura metade peixe e metade mulher, ela é bela e 

bastante vaidosa gosta de se pentear. Também gosta muito da natureza e protege os 

animais.  
Depois brinque de Sereia, com um cobertor ou lençol enrole as pernas da 
criança, deixando-a bem a vontade, coloquei travesseiro ou almofadas em suas 
costas imaginando que ela está sentada no meio das água, de um pente para 
ela se pentear, também imite o canto da Sereia, use a imaginação e se 
divirtam. Também podem imitar a Sereia  Iara andando pela casa imaginando 
que estão no mar.  
Registre este momento   e compartilhe no grupo da sala se a criança gostou da 
brincadeira. 
Curiosidade sobre esta atividade: Trabalha o lúdico e valoriza o Cultura 

Popular Brasileira. 

Ampliar e diversificar seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, 

sua imaginação, suas experiência corporais sensoriais, expressivas e  sociais 

por meio da brincadeira. 

 

 

https://youtu.be/LBM5JJJVL00

