
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:08/09/2021 SEMANA:25 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1A 

Objetivo de Aprendizagem: Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao 
explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

                                                          

 

Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=Xv5CosAf79E 
Frio – Bichikids Reino Infantil. 
 
Atividade: Agasalhar o boneco. 
 
Recursos: Tv, tablet, celular, boneco, bichinho de pelúcia, vestimentas de 
inverno. 
 
Estratégia:  Após assistirem ao vídeo “Frio” Bichikids, o responsável pega ou 
pede para criança buscar um boneco ou um bichinho de pelúcia, depois o adulto 
conversa com a criança falando que o brinquedo “está sentindo frio.” E que tal 
pegarem umas roupinhas quente para agasalhá-lo. Então juntas vão pegar 
algumas vestimentas de inverno da criança como: touca, blusa, calça, meias, 
sapatos para vesti-lo. Deixe que a criança explore livremente os objetos. Em 
seguida incentive e auxilie a criança a vestir o boneco, nomeando as peças de 
roupas - olha estamos colocando a blusa e agora estamos colocando a touca na 
cabeça dele e assim por diante até que o boneco esteja todo vestido. Quando 
terminar fale para criança; agora ele está bem quentinho e não vai ficar doente. 
Crianças bem pequenas poderão participar de um rico momento de exploração 
e descobertas das peças de roupas, mexendo em botões, em velcro, zíper, sentir 
diferentes texturas e observar as diferenças das cores. 
Compartilhem conosco em fotos ou vídeos como foi fazer a atividade com a 

criança, se ela gostou, quais os gestos, palavras e balbucios que expressaram? 

Curiosidade sobre esta atividade: Atividades aparentemente simples como 

vestir bonecos ativam habilidades sociais e motoras necessárias para o 

desenvolvimento da criança. Ao brincar de bonecos elas se colocam em várias 

situações e se divertem, fatores que aumentam a criatividade e exercitam a 

imaginação. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv5CosAf79E


 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Experimentar as possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

 

 
 

Atividade: https://youtu.be/k7rcvY17W6c 

Passeio com o trem das estações, ouvindo o Mundo Bita "Trem das estações". 

 

Recurso: Tv, tablet ou celular. 

 

Estratégia: 

O adulto junto com a criança irá assistir e ouvir a música, o " trem das estações 

" do mundo Bita, assista uma vez para que a criança observe o vídeo do 

trenzinho, onde ele passará por cada estação do ano, primavera, verão, outono 

e inverno, durante esse momento, vão conversando com a criança sobre o vídeo 

e as estações, exemplos: primavera as folhas nascem, verão, faz calor, etc. 

Após deixe tocar a música mais uma vez e brinque com a criança de trenzinho, 

fala a ela que será o trem das estações, seguindo um atrás do outro fazendo 

movimentos do trem, de forma reta ou curva, explorando o espaço da casa, não 

esqueça de fazer o som do trem " piui, tic tac", aproveite a brincadeira e relate 

como foi. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade apresenta de forma prévia as estações do ano, através de 

observação de vídeo, desenvolve a atenção, oralidade e movimentos corporais 

na brincadeira oferecida na atividade, ao fazer o movimento do trem e explorar 

o espaço com interação com a família. 

 

https://youtu.be/k7rcvY17W6c

