
    

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/08/2021 SEMANA: 23 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

 

 
 

Link da atividade: https://youtu.be/xkUXT5uR7ms 

Parlenda – A Galinha do Vizinho – Vila Educativa 

Atividade: Contando os ovos. 

Recurso: Pote, água, sal, óleo de cozinha, farinha de trigo e corante amarelo 

(pode suco da cor amarela). Celular, tablet, televisão, computador, notebook. 

 
Estratégia: O responsável colocará o vídeo da parlenda “A galinha do vizinho” 

e depois de assistir fará perguntas como: O que a galinha do vizinho fazia? 

Quantos ovos ela botou? Que cores eram esses ovos? Estimulando a criança a 

falar. E a nossa proposta em seguida, é fazer a massinha de modelar caseira 

com eles e fazer os ovos como na parlenda.  

Para a receita é necessário: 1 copo de água, 1 colher (chá) de sal, 1 colher 

(sopa) de óleo de cozinha, 500 gramas de farinha de trigo e corante (pode suco 

da cor amarela).  

Modo de fazer: Em uma tigela, coloque a farinha, o sal e o óleo, depois ir 

misturando colocando água aos poucos até começar a formar uma massa por 

último coloque o corante até se misturar com a massa. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A construção do número na educação 

infantil é um processo eficiente que favorece o raciocínio lógico, além de 

despertar a curiosidade dos educandos e professores, através dos problemas e 

desafios. 

 

 

https://youtu.be/xkUXT5uR7ms


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/08/2021  SEMANA: 23 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mírian e 
Valdenice. 

TURMA: 
Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=uzAilH_UT1A  

“Amigossauro - Cabra Cega (Clipe Infantil)”. 

Atividade: Cabra-cega. 

 
Recurso: Pano, lenço tapa olho, celular,televisão. 

 
Estratégia:  
 
Depois de assistirem ao video “Amigassauro- cabra cega”, que tal 
chamar toda a família para brincar de cabra cega. O adulto deverá 
vendar os olhos da criança com um lenço ou qualquer outra venda, 
depois todos saem correndo e a cabra cega deverá tentar pegar 
alguém, quando conseguir ela terá que adivinhar quem é, e se acertar a 
pessoa pega passará ser a cabra cega e assim a brincadeira continua. 
Obsevação: se atente ao local onde irá realizar a brincadeira para que 
não tenha objetos onde a criança possa bater ou tropeçar, se possível 
brinque na sala ou no quintal onde tenha um espaço livre. Divirtam-se 
enquanto aprendem sobre o folclore.  
 
Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade ajuda no 

desenvolvimento da coordenação motora, na socialização, 

estimula a atenção, a concentração, proporciona o resgate das 

brincadeiras folclóricas.  

https://www.youtube.com/watch?v=uzAilH_UT1A


    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/08/2021 SEMANA: 23 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Kátia e Marisa. TURMA: 
Berçário 2 C 

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

 

 
 
Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=k8UZ_d9Ysig  

Adivinhas – Personagens do Folclore 

 

Atividade: Adivinha quem é? 

 

Recursos: Celular, tablet ou smart tv. 

 

Estratégia:  

Mostrar para a criança pausadamente o vídeo “Adivinhas-Personagens do 

Folclore”, estimular a criança a adivinhar de qual personagem do folclore 

brasileiro que está falando e aguarde ela responder. 

A interação nesse tipo de atividade é muito importante, pois as crianças podem 

conversar sobre as características de cada personagem. 

Percebe se a criança conseguiu acertar algum personagem e se ela apreciou a 

brincadeira e relate no grupo da escola. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Brincar de adivinhas ajudam a criança a aprender, associar ideias e palavras e 

a aumentar seu vocabulário. Além de ampliar o conhecimento cultural do 

folclore brasileiro. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k8UZ_d9Ysig

