
    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

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

 

 
Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=4kBmhDxtEco  

A Força do afeto - Contação de história por Rúbia Mesquita 
 
Atividade: História “A Força do Afeto”. 
 

Recurso: Mídias audiovisuais (Smart tv, computador, notebook, tablet, celular 
e etc.) 
 

Estratégia: Em um local aconchegante a família apresentará a criança por 

meio de acesso ao link do vídeo da história “A Força do Afeto”, em seguida 

conversará com ela explicando sobre amor, respeito, amizade, união, e a 

importância de saber dividir os seus brinquedos com amiguinhos e familiares 

em seguida perguntar para criança. 

❖  Você gostou da história? 

❖  Você irá emprestar o seu brinquedo favorito? 

Observe se a criança se interessou em assistir a história, se percebeu os 

pontos questionados, se interagiu com a família a respeito do tema abordado. 

Não se esqueçam de dividir este momento conosco com fotos, vídeos ou 

descrevendo como foi este momento. 

Curiosidade sobre esta atividade: Aprender a compartilhar é uma tarefa bem 

difícil para uma criança pequena, que muitas vezes nem fala ainda. Mas, com o 

apoio e mediação de adultos ao demonstrar para criança que dividir é essencial 

para uma sociedade harmônica e justa, os pequenos certamente vão conseguir 

compreender que partilhar também é muito gratificante! 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4kBmhDxtEco


                       
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/08/2021  SEMANA: 
21  

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

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

 
 

Link da atividade: 
https://www.youtube.com/watch?v=mehdka2Ohqc 

            O Que É O Amor? – Legrand - Gestando Valores - Livro Pequenas Liçõe 

 Atividade: Releitura do livro: Pequenas Lições. O que é o amor?  

 
Recurso: Celular,  televisão ou computador. 

 
Estratégia: O adulto e a criança irão assistir ao vídeo, leitura do livro “O 
que é o amor?”  
Após assistirem, o adulto irá perguntar para a criança, o que é o amor?  
A seguir o adulto pede para  que a criança dê uma volta dentro de casa, 
ou no quintal procurando alguma coisa, que para a criança represente o 
amor.  
Compartilhem conosco a resposta da criança, sobre o que é o amor 
para ela, em filmagem, fotos ou descrevendo no grupo da sala. 
 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Com esta atividade a criança adquire o hábito pela leitura, 

desenvolvendo a imaginação, atenção, ampliando o vocabulário e 

compreensão do amor e do respeito em relação ao meio, em que ela 

esta inserida.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=mehdka2Ohqc


 

 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:09/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa  TURMA: 
Berçário 2 C 

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

          

 
Link da atividade: 

https://youtu.be/lqMzotWucoU   

O Cravo e a Rosa – DVD Abelhinha Listradinha. 

 

Atividade: Cantiga “O Cravo e a Rosa”.  

 

Recursos: Internet, computador ou celular.  

 

Estratégia:  

A família deverá escolher um momento para assistirem junto ao vídeo da 

cantiga “O Cravo e a Rosa,  após o adulto deverá conversar com a criança 

sobre a cantiga e explicar as regras de convivência, priorizando o respeito que 

devemos ter uns com os outros, que não devemos brigar, bater e morder as 

outras pessoas, pois isso só estimula a violência e que devemos ter paciência 

e obediência ao enfrentar dificuldades e desafios e principalmente pedir 

desculpas quando estiver errado, assim como dizer por favor e obrigado para 

as pessoas.   

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é fazer com que a criança respeite e valorize as regras de convívio 

social, para que sejam melhores e mais respeitosos uns com os outros, tanto 

na escola, na família e até mesmo na rua ao se socializar com outras pessoas 

 

 

  

https://youtu.be/lqMzotWucoU
https://youtu.be/lqMzotWucoU

