
    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/08/2021 SEMANA: 21 

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

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

 

 

 
 
Link da atividade: https://youtu.be/Dho_VqAAJC8  

Música Relaxante e Sons da Natureza - Acalmar, Relaxar, Dormir. 
 

Atividade: Massagem e carinho. 

 

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

Estratégia: Esta atividade servirá sempre que a criança estiver nervosa, 

estressada ou brava com alguma coisa. Escolha um lugar aconchegante da 

casa que tenha um colchão, sofá, almofadas, um lugar macio para que a 

criança deite de barriga para baixo, coloque o vídeo, aproveite para massagear 

a criança, fazer um carinho, a criança irá relaxar e ficar mais calma, podendo 

até mesmo dormir. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A massagem é uma forma de acalmar a 

criança, abraçar e massagear seus ombros, fazer um cafuné e conversar com 

a voz baixa é a melhor forma para deixar a criança relaxada. Também é 

importante ouvi-la, deixe-a desabafar e colocar para fora suas emoções. 

 

 

 
 
 

 

https://youtu.be/Dho_VqAAJC8


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/08/2021  SEMANA: 21 

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

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

 

 

 
 

 

Link da atividade:  https://youtu.be/HtEcZewQ1FM 
              O Diário de Mika | Brinquedo de Menino 

  Atividade: Respeito e solidariedade. 

 
Recurso: Celular, televisão, computador e brinquedos.  

 
Estratégia: O adulto e a criança vão assistir ao vídeo, em seguida o 
adulto conversa com a criança sobre as brincadeiras, explica que todos 
podem brincar de carrinho, boneca, bola,  de dança, de  fantasias, etc.  
Nas brincadeiras todos devem interagir e brincar independente de ser 
menino ou menina, o importante é ter amigos, dividir os brinquedos e os 
momentos de alegria.  
Explica que até os adultos podem brincar, com os brinquedos das 
crianças, o papai pode brincar de boneca com a filha, a mamãe pode 
brincar de carrinho com o filho e os irmãos, os primos, e os coleguinhas 
menina e menino podem brincar juntos com todos os brinquedos,  o 
importante é brincar e se divertiu  
 
Apos a conversa o adulto fala para a criança escolher dois brinquedos e 
emprestar um para que outra pessoa brinque com ela, pode ser um 
membro da família ou algum coleguinha. 
Observação: A criança pode escolher mais brinquedos se houver mais 
pessoas, ou crianças.  
 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Com esta brincadeira a criança adquire o hábito de dividir os 

brinquedos,  respeitar e interagir com todas as crianças.  

https://youtu.be/HtEcZewQ1FM


 

 

 

    

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/08/2021 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/4KtEG-Og7Qs   

 Volta às aulas na educação infantil: Brincadeira seu mestre mandou.  

 

Atividade: Brincadeira: O Mestre Mandou. 

 

Recursos: Celular, notebook, tablet ou smart tv. 

 

Estratégia:  

 

A família deverá assistir junto a criança o vídeo,  onde ensina como brincar de 

“O Mestre Mandou” , depois uma pessoa assume o papel de mestre e emite 

instruções para as demais pessoas, que devem ser seguidas somente quando 

procedidas da frase “O Mestre Mandou”, façam revezamento entre as pessoas, 

para que todos possam ser o mestre e aproveite esse momento de 

socialização em família, para vivenciar algumas regras de convivência social, 

como respeitar a vez do outro, ter paciência, esperar sua vez e obedecer às 

instruções do mestre. Registre esse momento e compartilhe no grupo da sala, 

enviando fotos ou vídeos. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é estimular a concentração, a imaginação, a 

coordenação motora, a atenção e a linguagem corporal, ao mesmo tempo 

oportunizar o momento de socialização e diversão em família, priorizando as 

regras de convivência social. 

 

 

 

https://youtu.be/4KtEG-Og7Qs

