
 

    

 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/08/2021 
 

SEMANA: 24 

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

Objetivo de aprendizagem: Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em 

diferentes portadores (livros, revistas, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc 

                                  
Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=B9aQajtBqnU 

Meu chapéu tem três pontas 

 

Atividade: Chapéu de Dom Pedro. 

 

Recursos: celular, computador, tablet, jornal, sulfite, revistas. 

 

Estratégia:  

Inicia-se a atividade com o responsável assistindo ao vídeo “Meu chapéu tem 

três pontas” junto com a criança.  Em seguida, o adulto fala para criança que irá 

confeccionar um chapéu para ela; com o material em mãos (jornal, sulfite, 

revistas.), com a criança presente começa a criar o chapéu; deixe que ela 

observa cada etapa da dobradura, até a finalização. Depois coloque na cabeça 

da criança e leve-a para frente de um espelho para que aprecie a sua imagem. 

Compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e relatem 

como foi essa experiência para a criança. Ela gostou de se ver com o chapéu? 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Cada passo de uma dobradura é na realidade, um pequeno problema a ser 

resolvido, ou seja, como deixar o papel à frente a um passo mais próximo, do 

que se deseja com ele. A soma desses passos na ordem correta é um 

aprendizado enorme sobre como resolver problemas e traçar estratégias para se 

atingir objetivos específicos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9aQajtBqnU


 
 
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

 NOME DO ALUNO: DATA: 31/08/2021 SEMANA: 24 

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

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

 
                  

                                 
 
Link: https://youtu.be/OZ_OTqnhacg 
A Galinha Pintadinha – (marcha soldado) 
 
Atividade: Confeccionando meu chapéu de soldado. 

 

Recurso: TV, celular, Notebook, CD, mp3, jornal ou papel de sua preferência 

 

Estratégia: Após assistir ao vídeo da galinha pintadinha (marcha soldado), o 

adulto juntamente com a criança, com jornal ou outro papel de sua escolha, 

juntos deverão confeccionar um chapeuzinho de soldado, depois de pronto, peça 

para a criança colocá-lo na cabeça, marchar e cantar igual os soldadinhos do 

vídeo, explique para a criança que estamos na semana da independência do 

Brasil. Boa diversão!!! 

Relate-nos como foi este momento enviando-nos fotos e vídeos... 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Trabalhar o patriotismo Brasileiro através 

das atividades lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OZ_OTqnhacg

