
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/09/2021 SEMANA: 26 

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

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

 

Link da atividade: https://youtu.be/sLv4ZSI3MuA 

Gira-gira girassol - Bubu e as corujinhas.  

Atividade: Cesta de flores! 

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador, cesta ou pote plástico e flores. 

Estratégia: Em um lugar aconchegante da casa sente-se confortavelmente com 
a criança e assista ao vídeo "Gira-gira girassol" para apreciação, depois 
converse com a criança explicando que a primavera é a estação onde florescem 
os frutos e as flores e que vocês irão passear pelo quintal, jardim ou na rua 
mesmo para ver e coletar algumas flores. 
Depois de realizado o passeio, separe junto com a criança as flores coletadas, 
incentive a criança a olhar, cheirar e falar as cores das flores colhidas. Durante 
a exploração mostre a diferença de cores, formas, tamanhos e cheiros. 
Para os bebês bem pequenos, façam o processo de assistir ao vídeo e passear 
colhendo as flores. Em um outro momento, sente-se confortavelmente com o 
bebê no colo e lhe mostre as flores, deixe o bebê visualizar. 
Divirtam-se com a exploração e a experiência! 
Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 
relatem como foi essa experiência. 
Curiosidades sobre esta atividade: 

A experiência sensorial com flores é uma descoberta única, a criança toca as 
distintas partes da planta, sente suas múltiplas texturas, torna-se consciente de 
sua fragilidade e sente despertar em si a necessidade de cuidar de algo tão frágil. 

As atividades sensoriais são de grande importância, pois ajudam no 
desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional e social dos pequenos. As 
atividades sensoriais ainda possibilitam que elas conheçam o mundo ao seu 
redor a partir de novas texturas, cores, cheiros e sabores. 

https://youtu.be/sLv4ZSI3MuA


 

 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:16/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Interagir com crianças da mesma faixa etária e 
adultos ao explorar espaços, matérias, objetos, brinquedos. 

 

  
 

Link da música: https://youtu.be/Mz4JIjrchnU 

Roda de músicas/ canções para crianças/ Pipalupa. 

 

Atividade: Criando bichinho de jardim. 

 

Recurso: Folhas de plantas, folha de papel, cola e lápis. 

 

 

Estratégia: O adulto deverá assistir ao vídeo: "Roda de Música",  

Depois na parte externa da casa separar junto com a criança folha de plantas 

que caiu no chão e fazer colagem na folha de papel e completar com o lápis 

fazendo anteninhas, olhinhos, perninhas, usar a criatividade e dar nomes para 

os bichinhos, (como na figura que está acima),  e explicar para a criança que os 

bichinhos (borboleta, passarinhos e joaninha) também ficam muito feliz quando 

a primavera chega, eles gostam de voar perto das flores. 

Nós professoras vamos gostar muito de ver fotos e vídeos desta atividade. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta atividade proporciona o desenvolvimento da coordenação motora e 

imaginação. Ampliando o conhecimento dos fenômenos naturais,  

 

 

https://youtu.be/Mz4JIjrchnU

