
 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

 
 

Atividade: Pintura da bandeira do Brasil (carimbo das mãos). 

Recurso: Tinta guache ou tinta caseira, pincel, papel sulfite A3, Cartolina 

branca, papelão grande. 

 
Estratégia: O adulto irá desenhar a bandeira do Brasil no papel e auxiliar a 

criança a carimbar suas mãos com tinta de acordo com as suas respectivas 

cores e falando sobre as formas geométricas contidas na mesma. 

 

Receita para tinta caseira: Ingredientes: 1 xícara (chá) de farinha de trigo; 1 
xícara (chá) de sal; 1 e ½ xícara (chá) de água; 1 colher (chá) de óleo vegetal 
(para dar brilho); Corantes alimentícios sortidos.   
Modo de preparo: Em um refratário, misture todos os ingredientes com a 
ajuda de um batedor ou uma colher, até que tudo fique bem misturado e 
homogêneo. Agora é só transferir para os potinhos e colorir à vontade, 
iutilizando o corante alimentício. Pode ser conservada na geladeira por até um 
mês.  
Curiosidade sobre esta atividade: As atividades artísticas com crianças 

pequenas são uma ótima opção de aprendizado, começam nas pinturas com 

as cores e formas geométricas presentes na bandeira do Brasil: verde, 

amarelo, azul e branco; círculos, losangos e retângulos. 

  



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM :Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 
alterações em cantigas de rodas e textos poéticos. 

 

                                  
 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 

 “Marcha Soldado Galinha Pintadinha” 

             Atividade: Brincando, “Imitando Soldado”. 
Recurso: Celular, (chapéu confeccionado na aula anterior) e alguns 
utensílios domésticos. 
 
Estratégia: O adulto assiste ao vídeo com a criança e após explica a 
importância de respeitar nossa pátria, e como os soldados se apresentam 
para defender e homenagear nosso Brasil. Em seguida propõe um 
divertido desfile ao som da música, (Marcha Soldado) onde o adulto no 
comando organiza e explica, é uma brincadeira relacionada a datas 
comemorativas do povo brasileiro, em seguida convida a criança e os 
demais da casa para realizar a brincadeira cantando e desfilando com o 
chapéu de soldado, podendo usar utensílios domésticos, exercendo a 
criatividade da criança e do adulto. Incentive a criança com falas de 
estimulos: Cantem! Vamos lá crianças! Nossa Pátria merece. A marcha 
do soldado prossegue enquanto houver interesse.  
Bora a brincadeira todos juntos e misturados homenagear nossa pátria 
Lembrando-se de registrar esses momentos para compartilhar no grupo 
da sala. 
  
Curiosidade sobre esta atividade: Através da canção infantil ‘Marcha 
Soldado’, a criança aprende a desenvolver muitas atividades e a 
despertar as suas capacidades e habilidades sociais. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E


 

    
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

 OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar formas de deslocamento no espaço(pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

 
                         

Link da atividade: https://youtu.be/_E9BJSt3i_0  Um tal de Dom Pedro/ 

Musica/ Homenagem a semana da pátria.      

 

Atividade: Cantar e dançar a música: “Um tal de Dom Pedro...” 

 

Recurso: Vídeo, celular, computador, tablet. 

 

Estratégia:  

Juntos em família assistir o pequeno vídeo musical “ Um tal de Dom Pedro”, 

cantar e dançar  prazerosamente e relembrar a criança que foi Dom Pedro I 

que proclamou a independência do Brasil quando gritou: Independência ou 

morte. Explique para a criança que a música é uma homenagem a semana da 

pátria Brasil. Observe se a criança mostrou interesse ou curiosidade sobre o 

assunto.  Envie vídeo ou foto do momento da atividade. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é incentivar e inspirar o sentimento de patriotismo, 

fortalecer a percepção sobre o contexto histórico-social do período do “7 de 

setembro”. Simboliza a libertação do país dos ideais de recolonização de 

Portugal.  

 

 

https://youtu.be/_E9BJSt3i_0
https://youtu.be/_E9BJSt3i_0

