
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:30/09/2021 SEMANA:28 

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

Objetivos de Aprendizagem : Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 
interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

 

             

Link da Atividade:   https://youtu.be/DmlV2p8Ih80; A Dona Faixa 

Atividade: Circuito Musical do Trânsito 

Recursos: Celular, Tablet, Computador 

Estratégia: Em um lugar aconchegante da casa, sente com a criança para juntos 

assistirem o vídeo “A Dona Faixa”, para apreciação.  Aproveite esse momento 

para explicar que quando caminhamos nas ruas, somos chamados de pedestres 

e que precisamos estar bem atentos ao trânsito, igual os personagens do vídeo. 

Em seguida chame a criança pelo nome, coloque o vídeo novamente, utilizando 

como apoio visual e junto com a criança realizarão os movimentos conforme a 

música (olha para o lado, olha para o outro, caminhando e dançando) 

Para as crianças que já andam, caminhe com ela pelos espaços da casa, interno 

ou externo realizando os movimentos propostos. 

Para os que ficam de pé, mas ainda não andam, segure-a pelas mãos para que 

se sinta segura e auxilie nos movimentos. 

Para os bebês, os responsáveis farão os movimentos com a criança no colo, 

cantando a música e fazendo os movimentos dizendo: olha para um lado e gire 

com o corpo para a direita, agora para o outro lado e gire o corpo para a 

esquerda. 

Observação:  Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos, 

fotos ou descritivo, observando e relatando quais foram as reações das crianças, 

se demonstraram interesse e curiosidade ou não, se demostrou medo ou alegria. 

Curiosidade sobre esta atividade:  Os bebês experimentam o mundo pelos 

sentidos, usando movimentos simples em suas explorações. Através dessa 

atividade propomos um momento de interação familiar no qual a criança poderá 

ampliar e aprimorar suas habilidades e descobertas sobre os cuidados básicos 

que todos temos que ter no trânsito, desenvolvendo sua consciência social, além 

de desenvolver a coordenação motora, a concentração, e a percepção auditiva.  

 

 

https://youtu.be/DmlV2p8Ih80


 

    
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/09/2021 SEMANA: 28 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e 
adultos, adaptando-se ao convívio social. 

 

 
 
Atividade: Dirigindo meu carro 

 

Recurso: Caixa de papelão, lençol/tapete ou cadeira/banco, tampa de 

pote/prato (para ser o volante), pedaço de fita ou pano (cinto de segurança). 

 

Estratégia: 

O adulto juntamente com a criança escolhe um dos recursos acima para 

confeccionar um meio de transporte (carro, moto, bicicleta, etc.) para brincar, 

utilize a criatividade, se caso não conseguir confeccionar não tem problema, use 

apenas um recurso para ser o volante (tampa, prato, etc.). 

Para brincar explique e demonstre a criança como dirigir, realizando movimentos 

de andar pela casa/quintal girando o volante e não se esqueça de colocar o sinto 

de segurança antes de dirigir (amarrando a fita na criança). 

Observe o a participação e interação na brincadeira, movimentos de se 

locomover de um lugar para o outro e ritmos (correr, andar, etc.) e ao usar o cinto 

de segurança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é desenvolver hábitos da sociedade e segurança, educação para o 

trânsito, desenvolvimento motor (locomoção) e interação. 

 


