
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

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

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

Objetivos de Aprendizagem: Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao 
explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

 

                 

 

Atividade: Circuito. 

Recursos: Carrinho (brinquedo), potes plásticos, tampinha de garrafa, materiais 

diversos, giz, 

Estratégia: O adulto irá fazer um circuito com giz no chão, no quintal ou em 

algum canto dentro de casa, no formato de uma rua e com um carrinho de 

brinquedo ajudará a criança a percorrer esse percurso, como se fosse uma 

verdadeira rua, colocando outros carros, objetos, para assim desenvolver melhor 

a coordenação da criança ao passar no circuito. Com as crianças menores o 

adulto pode coloca-las em um carrinho de bebê, carrinhos que o adulto empurre, 

motoca e ajudar a criança a percorrer esse percurso empurrando a pelo circuito, 

ou simplesmente no colo do adulto fazendo o percurso como se estivesse em 

um carro. 

Compartilhem conosco em fotos ou vídeos como foi fazer a atividade com a 

criança, se ela gostou, interagiu e se divertiu. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade amplia as relações 

interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Além de 

aprender um pouquinho sobre trânsito na rua, seus cuidados como a faixa de 

pedestre, semáforos. 

 



    
 
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/10/2021 SEMANA: 28 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Experimentar as possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

 

                                                          
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NuDfmKPLwfU 

Palavra Cantada – Vambora, Tá na hora. 

 
Atividade: Minha cadeira com conforto vou usar! 

 

Recurso: 

Sofá/cadeira/banco, fita ou pedaço de tecido/pano/fralda ou a cadeirinha do 

carro. 

 

Estratégia: 

O adulto explica para a criança que para passear de carro ela precisa sentar e 

colocar o cinto. Em seguida, peça para que ela sente no sofá ou cadeirinha (bebê 

conforto), em seguida, amarre o cinto de segurança e brinque de passear, como 

sugestão assista ao vídeo “Palavra Cantada – Vambora, Tá na hora” para animar 

a brincadeira. Boa diversão! 

Observe se a criança consegue se sentar e colocar o cinto de segurança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é desenvolver a educação de trânsito seguro e conforto de maneira 

divertida, criar hábito seguro e de convívio social. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NuDfmKPLwfU

