
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

 

 LINK : https://youtu.be/DqWmf00dBXQ Girassol quer Sol  

Atividade: Descobrindo Elementos da Natureza. 

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador, elementos da natureza (terra, 
gravetos, flores...), forma  de bolo, ou bandeja,  farinha de trigo, farinha de rosca. 

Estratégia: O responsável junto com a criança irá assistir ao vídeo “Girassol 
quer Sol” e em seguida, levará ela até o jardim da casa. Sente-se com a criança 
e com um pouco de terra espalhada pelo chão desenhe um Girassol com o seu 
dedo, estimulando para que ela observe o desenho, diga: “Olha estou 
desenhando um lindo Girassol, igual o que vimos na história”. Deixe que ela 
observe o desenho, o ambiente e explore os outros elementos da natureza como: 
graveto, flores, folhas, grama etc...  

Caso não tenha um jardim ou um vaso com planta, utilize uma forma quadrada  
de bolo e dentro dela coloque farinha de trigo ou farinha de rosca para desenhar 
o Girassol com o dedo, deixando que a criança aprecie, manipule e explore as 
diferentes texturas sob a sua supervisão. 

Observação : Para as crianças bem pequenas deixe que ela somente observe o 
desenho feito pelo responsável, ou se preferir deixe a criança observar os 
elementos da natureza por exemplo: flores, folhas, gramas etc.. 

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

Curiosidades sobre esta atividade: 

Essa atividade proporciona para a criança estímulos de seus sentidos através 
da manipulação do tato, além de possibilitar movimentos de praxia fina e 
desenvolvendo apreciação pela natureza. 

 

https://youtu.be/DqWmf00dBXQ


 

 

 

 

 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/09/2021 SEMANA: 26 

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

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

 

 
 

Link da atividade: https://youtu.be/tvKyiVJfkeg 
As Flores da Primavera - Ziraldo 

 
Atividade: Confecção da tulipa. 

 

Recurso: Celular ou TV, papel  medindo 20x20 cm, prendedor de roupa. 

 

Estratégia: O adulto junto com a criança deverá assistir ao vídeo: " As Flores da 

Primavera" com link acima. Depois separar um papel medindo 20x20  cm e 

seguir o passo a passo da figura e também da apresentação da professora, 

ajudar a criança a fazer as dobras neste momento e finalizar a tulipa       com um 

prendedor de roupa. Depois nos conte como foi esta atividade no grupo sala. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade estimula a  conhecer os 

objetos da natureza como as cores, flores e a criatividade, a capacidade de 

concentração, desenvolvimento da coordenação motora e motricidade fina. 

 

 

https://youtu.be/tvKyiVJfkeg

