
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA   

NOME DO ALUNO:  DATA: 
09/09/2021 

SEMANA: 25 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

 

                                                                

 
                                      

Link da atividade: https://youtu.be/yqffQrhV02s 

No Verão é Tão Bom –  

Atividade: Descobrindo e Brincando com Objetos do Verão 

Recurso: Celular, Tablet, TV, Óculos de Sol, Roupas de Banho, Chapéu entre 

outros acessórios de verão que tiver em casa. 

 

Estratégia: Em um lugar confortável da casa o adulto senta-se com a criança para 

assistir ao vídeo “No Verão é Tão Bom”. Em seguida, o responsável coloca na 

frente da criança objetos, roupas e acessórios de verão como: roupas de banho, 

óculos de sol, chapéu, protetor solar entre outros. A cada objeto apresentado conte 

para que ele serve, exemplo: “Olha no verão a mamãe usa esse chapéu para 

proteger a cabeça do Sol”. Caso esteja um dia de Sol, leve a criança para caminhar 

na área externa da casa e diga: O que vamos utilizar para essa caminhada? Vocês 

podem utilizar o chapéu, óculos  ou qualquer outro acessório de verão. Ao retornar 

da caminhada deixe a criança explorar e brincar com os objetos livremente e 

finalize a atividade caracterizando-a com esses acessórios. 

Compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e relatem como 
foi essa experiência. 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Propomos nessa atividade apresentar a estação do Verão com vestimentas e 

acessórios, onde através da manipulação e exploração feita pela criança ela possa 

aguçar seus sentidos através do tato e estimular o jogo simbólico através da 

brincadeira. 

 

 

https://youtu.be/yqffQrhV02s


 

 

 

 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, 
apontando-os, a pedido do adulto leitor. 

 

 
 

Atividade: Cada um no seu quadrado! 

(Observação : explique sobre as estações durante  a brincadeira) 

Primavera: As flores nascem; 

Verão: Faz calor; 

Outono: As folhas caem; 

Inverno: Faz frio. 

Recurso: Giz, canetinha, fita ou carvão, para riscar o chão e desenhar os desenhos 

acima. 

Estratégia: O adulto deverá riscar o chão ou marcar com a fita em algum espaço 

da casa, desenhe ou marque com fita crepe quatro quadrados. 

 Após, deverá desenhar os desenhos que representam as estações, igual o 

desenho acima, sol ( verão),folha(outono), flor( primavera) e boneco de neve 

(inverno). Explique para a criança sobre os desenhos e o que eles estão 

representando, para que ela observe antes de começar a brincadeira.  

Em seguida convide a criança a brincar de "Cada um no seu quadrado", escolha 

um quadrado e pule dentro e peça que ela faça o mesmo, mas no quadrado 

diferente do que você escolheu, depois o você irá dizer a estação que você está e 

a que a criança está, se pulou no sol diga verão, e diga que no verão faz calor , no 

outono que as folhas caem e vá explicando para a criança e pulando para que 

vocês troquem de quadrado e ela possa passar por todas as estações, em cada 

estação que pularem. Divirtam-se aprendendo e nos relate como foi. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade permite que a criança desenvolva a oralidade e reconheça as 

estações do ano, através do diálogo e da observação dos desenhos feito pelo 

adulto, na interação na com a brincadeira 

 

 


