
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/09/2021 SEMANA: 27 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou 
contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor. 

 

Link da atividade: https://youtu.be/-ATaWkCJwIE História: As flores da 
primavera. 

Atividade: Vamos ouvir uma história?  As flores da primavera. 

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador. 

Estratégia: Em um lugar aconchegante da casa sente-se confortavelmente com 
a criança e assista ao vídeo "As flores da primavera" para apreciação, depois 
converse com a criança explicando que a primavera é a estação onde florescem 
os frutos e as flores e que junto com as flores e frutas vivem os insetos. 
Converse com a criança sobre a história, mostre para a criança que a narrativa 
é feita pela minhoquinha, que também é um bichinho de jardim e que ela passeia 
pelas flores e o jardim é a sua casa, se precisar use o próprio vídeo como apoio 
visual, mostrando as flores e o personagem principal. 
Para complementar a experiência, leve a criança ao jardim e juntos procurem 
uma minhoca para que a criança veja, conheça e faça associação com a 
minhoquinha da história. 
Para os bebês bem pequenos, façam o processo de assistir ao vídeo e conversar 
sobre a história usando como apoio visual o vídeo, o adulto irá colocar a história 
e ir pausando mostrando as flores e a minhoquinha que é a narradora da história. 
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 contação de histórias na educação infantil desperta a curiosidade, estimula a 
imaginação, desenvolve a autonomia, vocabulário e o pensamento, proporciona 
vivenciar diversas emoções como medo e angústias, ajudando a criança a 
resolver seus conflitos emocionais próprios, aliviando sobrecargas emocionais. 

Contar histórias para crianças também contribui para o desenvolvimento da 
linguagem — uma vez que amplia o universo de significados da criança — e do 
hábito da leitura, de vital importância na educação infantil. Com isso, ajuda no 
desenvolvimento da criatividade e raciocínio lógico da criança. 

 

https://youtu.be/-ATaWkCJwIE


 

 

 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/09/2021 SEMANA: 27 

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

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

                    

 
Link: https://youtu.be/QmzFcbunB5c “Primavera” Música infantil 
 
Atividade: Apreciando as Borboletas 

 

Recurso: Meio ambiente, imagens de borboleta, celular ou notebook 

 

Estratégia: O adulto junto com a criança deverá assistir ao vídeo: " Primavera" 

com link acima. Depois deverá levar a criança para apreciar a natureza no jardim, 

no quintal de casa ou numa praça, diga que estamos na primavera e que além 

das lindas plantas, árvores e flores floridas e coloridas, existem vários animais 

que ficam muito felizes com essa estação, em especial as “borboletas”, tente 

demonstrar uma borboleta a criança, se não conseguir presenciar, poderá 

procurar imagens de borboletas para elas visualizarem... diga que são lindas de 

cores e tamanhos diferentes, conte-nos como foi realizada esta atividade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade estimula a ter contato com a 

natureza, despertando sensação, experiência e bem estar  consigo e com o meio 

ambiente.  

 

 

https://youtu.be/QmzFcbunB5c

