
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27 /09/2021 SEMANA: 28 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com 
objetos do ambiente. 

                                                  

Link da atividade: https://youtu.be/F0636ifYTvc 

Os Sons dos Transportes – Como é o Som? 

Atividade: Brincar e Imitar o Som de Carro. 

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador, rolo de papel higiênico, se 
tiver um brinquedo no formato de carrinho pode utilizar. 

Estratégia: Em um lugar confortável da casa o responsável senta junto com a 
criança para assistirem ao vídeo “Os Sons dos Transportes”. Em seguida, o 
adulto pega um objeto como rolinho de papel higiênico e com a mão desliza ele 
na frente da criança simulando ser um carro, fazendo o som com a boca de 
Vrum, Vrum, Vrum... Agora deslize o objeto nas perninhas da criança e ao parar 
no joelho reproduza o som da buzina Bi, Bi, Bi... Na sequência inverta os papéis 
e estimule a criança a imitar o som do carro deslizando o rolinho livremente. 

Para os bebês bem pequenos deixe que eles assistam ao vídeo e em seguida o 
responsável reproduz com a boca em sua frente o som do carro. Num segundo 
momento, pegue a mãozinha da criança e leve a sua boca agora reproduza o 
som novamente e deixe que ela ouça e sinta o vibrado do som. Pode repetir a 
brincadeira imitando o som na barriguinha do bebê, boa diversão! Famílias 
compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e relatem como 
foi essa experiência. 

Curiosidades sobre esta atividade: 

Nesta semana trabalhando o tema Trânsito propomos uma atividade onde a 
criança pode conhecer e reconhecer os sons de alguns transportes e através do 
lúdico, jogo simbólico e imitação ela ouvi e reproduz os sons contribuindo para o 
processo de aprendizagem. 

    

https://youtu.be/F0636ifYTvc


 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/09/2021 SEMANA: 28 

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

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

 

 
 
Atividade: Apresentando o círculo. 

 

Recurso: Giz, lápis, canetinha ou carvão, uma folha em branco e objetos que 

representem o círculo, exemplo: Cd, laranja, tampa, bola, relógio etc. 

 

Estratégia: 

O adulto irá apresentar para a criança o círculo, separe alguns objetos redondos 

que representem o círculo e desenhe o círculo em uma folha de papel ou no 

chão, com giz, canetinha ou carvão, após fazer o desenho fale para a criança 

que o desenho é um círculo, que é redondo. Em seguida mostre os objetos que 

são redondos e diga que são iguais ao círculo, deixe que a criança veja o seu 

desenho e manipule os objetos para que ela veja a semelhança, fale também 

para a criança que o círculo parece com o semáforo que é redondo, que ele é 

círculo verde, amarelo e vermelho e que serve para ajudar no trânsito. Conte 

como foi a atividade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade e dar início a semana do trânsito, apresentando o círculo, 

(forma geométrica) e que a criança manipule objetos diversos, comparando a 

semelhança com o semáforo no decorrer das atividades sugeridas. 

 


