
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/09/2021 SEMANA:27 

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

Objetivo de Aprendizagem: Imitar gesto e movimentos de outras crianças, adultos e 
animais. 

                                            

Link da Atividade. https://youtu.be/XRLwj3pPxzw  Borboletas. 
 
Atividade: Brincar de imitar o vôo da borboleta. 
 
Recursos: Tv, tablet, celular. 
  
Estratégia: Em um lugar aconchegante da casa o responsável irá assistir 

juntamente com a criança ao vídeo “Borboletas”. Em seguida irá até o quintal 

com a criança e mostre as árvores, folhas e flores. Nesse momento dirá a 

criança, nesse jardim florido vive as borboletas. Na sequência o adulto irá realizar 

os movimentos com as mãos imitando o vôo da borboleta  

Observação: Para os bebês crianças bem pequenas, essa atividade pode ser 

realizada com a criança sentada no colo do responsável, onde realizará os 

movimentos da borboleta para a criança somente observar. 

Família compartilhem conosco esse momento através de vídeos ou fotos. 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Está atividade tem como objetivo estimular a expressão corporal através dos 
movimentos que será feito, exercitar a imaginação e a criatividade e explorar 
formas de deslocamento no espaço. É importante despertar na criança o 
interesse pela preservação do meio ambiente, assim como as formas de vida e 
sua sobrevivência, a primavera desabrocha e se enfeita para nos mostrar que 
um novo ciclo se inicia.  
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

 NOME DO ALUNO: DATA: 22/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Imitar gestos e movimentos de outras crianças, 
adultos e animais. 

 
                                 

                                   
 
Atividade: O poema das borboletas – Vinicius de Moraes 

 

Recurso:  celular, Notebook, tecido ou lençol 

 

Estratégia: Em um lugar aconchegante o adulto junto com a criança irá assistir 

ao vídeo que a professora Silvana citará (o poema de Vinicius de Moraes),   

 Após assistir o poema, o adulto deverá pegar um pedaço de tecido ou lençol, e 

juntamente com a criança deverá imitar o voo das borboletas, ou seja, deverá 

colocar o tecido nas costas e abrir os braços, e mexe-los (imitando as 

borboletas), de preferência ao ar livre. Boa diversão!!! 

Relate-nos como foi este momento enviando-nos fotos e vídeos... 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade tem como objetivo agregar 

cultura brasileira as crianças por meio de poemas, enfatizando o tema trabalhado 

(Primavera), pois através das atividades realizadas elas adquirirão o 

desenvolvimento de coordenação motora. 

 

 

 


