
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/08/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para 
acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

Atividade: Vamos bater palmas? 

Link da atividade: https://youtu.be/6kguBT_ZEBk - O cavalinho de sete de 
setembro - Marcelo Serralva. 

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador e etc. 

Estratégia: Em um lugar aconchegante da casa sente-se confortavelmente com 
o bebê no colo e assista ao vídeo "O cavalinho de sete de setembro" para 
apreciação, depois assista novamente e acompanhe batendo palmas no ritmo 
da música. 

O adulto começa batendo palmas e estimula a criança a fazer o mesmo, mesmo 
que a criança não consiga acompanhar o ritmo. Para os bebês bem pequenos, 
o adulto irá se sentar de frente para o bebê, bata palmas e cante estimulando o 
bebê a balbuciar e expressar apreciação pela atividade. 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 
relatem como foi essa experiência. 

Curiosidades sobre esta atividade: 

Nesta atividade iremos estimular a coordenação motora, ela permite que a 
criança consiga dançar, pular e fazer tarefas que irão se aperfeiçoar cada dia 
mais. 

Além de ajudar no desenvolvimento motor e intelectual, a coordenação motora 
também é muito importante na estruturação da personalidade dos pequenos, 
uma vez que expressam seus desejos e podem desenvolver suas necessidades 
e dificuldades a partir dessas atividades. 

https://youtu.be/6kguBT_ZEBk


 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 30/08/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG02) - Deslocar corpo no espaço, orientando-
se por noções como frente, trás, no alto, embaixo, dentro, fora etc. Ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

 
                                                                                       

                      
 
 
 
Atividade: Brincando de Independência 
 

Recursos: Celular, Notebook, tablet, cavalinhos de brinquedo, cabo de 

vassoura ou outro objeto que dê para improvisar o cavalinho  

 

Estratégia: As professoras Amanda e Silvana irão apresentar o vídeo sobre a 
independência do Brasil de maneira lúdica, após a apresentação, criança e o 
adulto deverão brincar de cavalinho utilizando os objetos mencionados acima, e 
durante a brincadeira deverá sempre mencionar a frase (Independência do Brasil 
Viva). Boa Diversão!!! Se possível filme, bata fotos e nos envie pois estamos 
ansiosas para saber como foi essa brincadeira... 
  
Curiosidade sobre esta atividade: Resgatar o patriotismo através das 

brincadeiras lúdicas e também desenvolver os movimentos corporais. 

 


