
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço 
por meio de experiências de deslocamento de si e dos objetos. 

 

Atividade: Brincar com objetos de cor amarela. 

Recursos: Objetos diversos, bolas, tecidos, panos, etc. 

Estratégia: Em um lugar aconchegante da casa, o responsável irá colocar 
alguns objetos no chão ou no sofá, deixe a criança observar e manipular, 
explorar os objetos sentindo a textura e suas propriedades. E para os bebês  
crianças bem pequenas faça essa atividade com ela (e) no colo. O responsável 
irá pegar os objetos e deixar a criança visualizar em seguida irá  colocar em suas  
mãos, para manipular, é importante que o adulto vá nomeando os brinquedos e 
falando “bola amarela” “ursinho amarelo”, fale em voz alta enquanto mostra o 
brinquedo para a criança, repita o processo em todos os brinquedos, dessa 
forma a criança vai assimilar melhor a cor amarela.   

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

Curiosidades sobre esta atividade: O objetivo dessa atividade educativa é 
permite que a criança assimile a cor amarela, dano a ela experiências 
diversificadas, permitindo que a criança manipule e explore diferentes materiais 
como bola, tecidos e objetos diversos. Essa atividade também auxilia no 
desenvolvimento de habilidades como coordenação motora, criatividade, o tato, 
a percepção visual, a imaginação. o mesmo tempo em que explora o ambiente 
enriquece também o seu vocabulário. 

 



 

 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:14/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular materiais diversos e variados para 
comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

 
Atividade: Caçando tesouros da primavera. 

 

Recurso: Pote de plástico/ caixa de sapato, flores, folhas, galhos secos e 

pedrinhas. 

 

Estratégia: Com um recipiente, pode ser pote plástico ou caixa de sapato em 

mãos o adulto vai explicar para a criança como será a caça ao tesouro. 

Vamos no quintal procurar folhas secas ou verde, flores, pedrinhas, galhinhos 

tudo que conseguir colocar dentro do pote ou caixa, depois o adulto irá com a 

criança no quintal pegar junto com a criança os tesouros, e ir falando o nome das 

flores e folhas encontrados. Depois o adulto vai sentará, junto com a criança em 

lugar agradável e incentivar a criança a tirar os tesouros do pote ou caixa:  

● E ir falando as cores   dos tesouros com a criança; 

● Nossa quanto tesouros da natureza encontramos no quintal; 

● Tudo isso foi a primavera que trouxe para nós; 

Para a criança tenha conhecimento dos pertences da natureza que faz parte da 

primavera, cores. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa brincadeira proporciona o desenvolvimento   de interação, raciocínio lógico, 

manipulação de objetos com texturas diferentes do seu cotidiano, conhecimento 

da primavera e conhecimento de cores. 


