
    

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/08/2021 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/4hd2wEYjx6o  

Música da minhoca - Nova versão 
 

Atividade: Dançar e cantar aprendendo o respeito 

 

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

 

Estratégia: O responsável colocará o vídeo da minhoquinha e cantará e fará 

os gestos com a criança e depois conversará explicando sobre o respeito, que 

quando uma pessoa não quer fazer algo, ou não se sente à vontade, não 

temos que insistir para que faça, citando alguns exemplos do dia a dia: beijar 

quando quiser beijar, abraçar quando quiser abraçar, brincar quando quiser 

brincar, lembrando sempre de respeitar o próximo e as regras combinadas. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Precisamos ensinar os pequenos a 

viverem de forma pacífica na sociedade e a compreender que existem 

diferentes culturas, estilos de vida e formas de ver o mundo, que vão além dos 

nossos costumes familiares. 

 

https://youtu.be/4hd2wEYjx6o


         
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/08/2021  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=m3yO3xa62FQ   
           Mundo Bita - Rádio Bita (temp. 1 completa) 

Atividade: Amor e respeito ao próximo. 

 
Recurso:  Celular, televisão. 

 
Estratégia:  
Assistir ao vídeo “Mundo Bita: Rádio Bita(temp1 completo) em família. 

Após assistir o adulto irá converssar com a criança sobre como é 

importante de dizer palavras bonitas de carinho, amor e respeito para as 

pessoas, como por exemplo: eu te amo, você é lindo, eu me importo 

com você e quero te ajudar. 

Explicar para a criança que não devemos falar coisas que vão deixar o 

coleguinha triste, plavras do tipo: você é feio, chato.  

Depois de conversar coloque novamente o vídeo e cante junto dando as 

mãos e se abraçando demonstrando o amor e o carinho uns pelos os 

outro. Se possível registre esse momento e nos mostre se a criança 

gostou. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Nesta atividade a criança desde cedo aprenderá a importância de 

respitar e amar ao próximo. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3yO3xa62FQ


 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:13/08/2021 SEMANA: 21 

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

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

 

                            

 

Link: https://youtu.be/iDhHIhgclR4 

Rádio Bita - Como é grande o meu amor por você 

 

Atividade: Brincadeira musical: Quem você ama? 

 

Recurso: Vídeo musical, celular e computador. 

 

Estratégia: 

Assistir o pequeno vídeo “ Como é grande o meu amor por você” e em família 

cantar a música, após o adulto irá conversar com a criança explicando a 

importância do amor ao próximo, o respeito a todas as pessoas e que não se 

deve praticar a violência ou agressão nem com atitudes ou  palavras, diga que 

amar é uma virtude especial, nesse momento pedir que a criança mencione 

nomes das pessoas que ela ama. 

Registre com vídeo ou áudio e envie no grupo dos pais. Observe se a criança 

gostou da brincadeira. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Tem como objetivo levar a reflexão e ação familiar e escolar no 

desenvolvimento infantil, nos aspectos físico, intelectual, moral, espiritual, 

social, pois as heranças dessa fase seguirão o indivíduo em toda a sua vida. 

 

 

 

https://youtu.be/iDhHIhgclR4

