
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/09/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 

as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

 

 
 

Link da atividade:  

http://1001roteirinhos.com.br/  

https://www.youtube.com/watch?v=2dUOQyxQsUQ  

Origami: Chapéu de Festa. 

Atividade: Dobradura de Chapéu  

Recurso: Folhas de jornal, cola líquida ou fita adesiva. 

Mídias audiovisuais (Smart tv, computador, notebook, tablet, celular e etc.). 
 
Estratégia: Por meio de acesso aos vídeos pelos links, o adulto auxiliará a 

criança a realizar a dobradura do chapéu. Durante este momento o adulto 

perguntará à criança sobre as dimensões do chapéu e da espada, se são 

grandes ou pequenas, se são finos ou grossos, macios ou ásperos. 

 
Curiosidade sobre esta atividade: A dobradura de papel é uma atividade 

tranquila, sem agitação e que exige concentração. Dessa forma, promove a 

diminuição da frequência cardíaca e o desestresse. O ato de fabricar, produzir, 

criar e confeccionar suas próprias coisas faz com que a criança entenda o 

objetivo e função do trabalho. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:02/09/2021  SEMANA: 24 

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

Objetivo de Aprendizagem: Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

                                    

Link da atividade: 
https://www.youtube.com/watch?v=Avfh_B2fvBE&feature=youtu.be  

¨Como desenhar a Bandeira do Brasil // Contotoys 

Atividade: Confecção da Bandeira do Brasil 
Recurso: Vídeo, celular, televisão, palito de churrasco,cola tesoura, 
régua, lápis, giz de cera, papel branco e tampa pequena. 
Estratégia:  
O adulto e a criança irão assistir ao vídeo ¨Como desenhar a Bandeira 
do Brasil¨, após assistirem peguem o papel branco, a régua, o lápis e a 
tampa para fazer o circulo. O adulto irá fazer o desenho da Bandeira e 
depois com giz de cera irá auxiliar a criança para fazer a pintura da 
mesma, terminado o desenho pegue o palito de churrasco e na parte de 
trás cole para fazer o cabo da Bandeira como mostra no vídeo, 
enquanto realiza a confecção da Bandeira aproveite para conversar 
sobre o significado das cores, relembrando o que foi aprendido na aula 
do dia anterior. Não esqueça de registrar esse momento para nos 
mostrar. 
Caso preferir pode em vez de pintar colar bolinhas de papel crepon nas 

cores da Bandeira. 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Nesta atividade estaremos trabalhando o raciocínio, a coordenação 
motora fina, a percepção visual, noção espacial, atenção e a 
concentração.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Avfh_B2fvBE&feature=youtu.be


    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:02/09/2021 SEMANA: 24 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.  

 

        
              

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=nmfDN5glHGc Hino da 

Independência do Brasil - Semana da Pátria - 7 de setembro – (Bisnagas Kids). 

 

Atividade: Vamos brincar de Bandinha? 

Recursos: Internet, celular, TV, lata, pote, chocalho, panela, corneta, tampa de 

panela ou de pote. 

Estratégia:  

Para formar a bandinha e a atividade ficar ainda mais prazerosa, a família 

poderá realizar com a criança. Organize um espaço na casa para assistir “Hino 

da Independência do Brasil" e disponibilize os materiais citados como recursos 

para criarem os sons. Apresente a atividade e deixe a criança usar a 

imaginação criando seu instrumento musical. Acompanhem o vídeo, ouvindo o 

Hino da Independência do Brasil e juntos incentivem a criança a experimentar a 

criação de diferentes sons. Registrem com foto e vídeo e partilhem conosco no 

grupo dos pais. 

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta é que através do lúdico, a criança experimente a criação de 

diferentes sons, com materiais diversos, ao acompanhar o ritmo ouvindo o Hino 

da Independência do Brasil, incentivando o sentimento de patriotismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmfDN5glHGc

