
 
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

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

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

Objetivo de aprendizagem: Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente 
emoções, necessidades e desejos. 

                               

Atividade: Brincar de carrinho de lençol? 
 
Recursos: Lençol, toalha, cobertor, manta, carrinho de bebê conforto, almofada, 

objetos ou brinquedos nas cores do semáforo, (verde, amarelo e vermelho). 

  

Estratégia: O responsável irá arrastar os móveis da casa, deixando o espaço 

livre para a atividade, com um lençol esticado no chão coloque a criança sobre 

ele na posição de engatinhar ou na posição mais confortável para ela. Arraste-a 

pela casa cuidadosamente simulando que está no trânsito com a criança.  Ao 

chegar no semáforo que será representado por bolas ou qualquer objeto que 

tenha em casa disponível nas cores: verde, amarelo e vermelho. Nesse 

momento pare e mostre para a criança as bolinhas ou qualquer objeto 

representado pelas cores citado a logo acima, pode ser uma bola feito com meia 

ou brinquedos, na sequência deixa a criança manusear e brincar com os objetos. 

Para as crianças bem pequenas realize a atividade com ela sentada ou deitada 

no bebê conforto. 

 

Observação: Família compartilhem conosco esse momento através de vídeos 

e fotos, relate como foi essa experiência de brincar de trânsito com a criança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

O objetivo desta data é o desenvolvimento da conscientização social sobre os 

cuidados básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. É por meio 

do brincar que ela desenvolve a linguagem, o imaginário, a criatividade, é uma 

forma de apresentar diferentes conceitos para a criança. 

 
 

 

 



 

    
 
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço 
por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos. 

 

 
 
Atividade: Seguindo as placas. 

 

Recurso: 

Papéis coloridos (verde, amarelo e vermelho) ou folha de sulfite/caderno e giz 

colorido/ tinta para fazer placas do farol, palitos, tesoura, cola/fita. 

 

Estratégia: 

O adulto confecciona 03 placas no formato de círculos que serão o semáforo 

(papéis na cor verde, amarelo e vermelho) faça círculos e cole-os num palito, se 

não tiver os papéis pinte com giz ou tinta as folhas de caderno/sulfite. Para 

brincar mostre e explique a criança às cores e objetivos de cada cor do semáforo 

(vermelho = pare; amarelo = observar; verde = ande), em seguida, a criança 

brinca de andar pela casa usando os movimentos do próprio corpo fazendo 

movimentos com as mãos sendo o volante, enquanto a criança brinca ao passar 

perto do adulto ele (a), levanta uma das placas para a criança se movimentar de 

acordo com a cor e objetivo do círculo correspondente. Boa diversão! 

Observe os movimentos da criança ao se locomover e se consegue seguir os 

comandos das placas ao vê-las. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é desenvolver a noção de locomoção com o próprio corpo, 

desenvolver noção de cores e seguir/respeitar comandos. 

 

 

 


