
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:17/09/2021 SEMANA:26 

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

Objetivos de Aprendizagem: - Imitar as variações de entonação e gestos realizados 
pelos adultos, ao ler história e ao cantar. 

 

                               

Link da Atividade: https://youtu.be/I8wa9LMX3wo:  

Música Girassol  Primavera Educação Infantil – Musicalização 

 

Atividade: Dançando com o girassol. 

Recursos: tv, tablet, celular. 

Estratégia: O adulto irá assistir ao vídeo do girassol com a criança para 

reconhecer a música, depois juntos podem colocar o vídeo e realizarem os 

movimentos que são feitos na música, como mexer as mãos, colocar as mãos 

no rosto etc. Assim dançando e realizando a coreografia. Com as crianças 

menores os adultos podem assistir o vídeo para reconhecer a música e depois 

colocar a música. Depois o adulto ajudará o bebê realizar os gestos feitos na 

música e irá cantarolar para o bebê. 

 

Compartilhem conosco em fotos ou vídeos como foi fazer a atividade com a 

criança, se ela gostou, interagiu e se divertiu. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade ajuda no desenvolvimento do 

interesse musical, na coordenação motora por refazer os movimentos, na visão 

por reconhecer elementos da ilustração, e desenvolve o lúdico. 

 

 

 

https://youtu.be/I8wa9LMX3wo


 

 

 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:17/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar o ambiente pela ação e observação, 
manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

 
 

  
 

Atividade: Conhecendo o vento. 

 

Recurso: sacola plástica ou fitas coloridas, alguns pedaços de linha   de costura 

ou (barbante, linha de crochê ou linha de costura.   

 

Estratégia: 

O adulto vai separar uma sacola supermercado, uns pedaços de linha ou 

barbante (com 30 cm de comprimento). Depois o adulto vai sentar no chão junto 

com a criança, 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. 

Em seguida confeccionar junto com a criança, pegar um pedaço de barbante ou 

linha e amarrar na sacola, para ficar mais divertido fazer duas uma para a criança 

e outra para o adulto). 

Depois ir até o quintal mostre para a criança como se faz (segure na linha/ 

barbante e deixe encher de vento). Á criança terá oportunidade de conhecer a 

força do vento, como os bichinhos voam e um ótimo momento de interação. 

Nós professoras vamos gostar muito de ver fotos e vídeos no grupo da sala deste 

momento de aprendizado e diversão. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade proporciona o desenvolvimento da coordenação, imaginação, 

suas experiências corporais e cognitivas. 

Ampliando o conhecimento dos fenômenos naturais,  

 

 


