
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Participar de situações de escuta de textos em 
diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios 
etc.). 

 

Atividade: Caixa de curiosidades! 

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador. 

Estratégia: Nesse semestre a escola irá trabalhar com o projeto "Volta ao mundo", 

onde poderemos apresentar para as crianças as culturas do mundo, para isso 
dividimos essa experiência por continentes e vamos iniciar pelo continente 
asiático.  
Em um lugar aconchegante da casa sente-se confortavelmente com a criança e 
assista ao vídeo "Caixa de curiosidades" com a professora Camila para 
apreciação, o vídeo será postado no grupo de WhatsApp da sala. 
Depois converse com a criança explicando que a partir desse vídeo ela irá 
conhecer culturas diferentes, e que cultura é um conjunto de costumes, 
alimentação, vestimentas, brincadeiras de um lugar e que mudam de região para 
região e é isso que eles vão conhecer. 
Para complementar a experiência, mostre para a criança vídeos de desenhos de 
outros países asiáticos como o Japão, China, Coréia, Índia etc. Mostre para 
criança a diferença de idioma, vestimentas e características físicas. 
Para os bebês bem pequenos, façam o processo de assistir ao vídeo enviado 
pela professora e complemente a experiência mostrando os vídeos de desenhos 
e músicas infantis dos países citados acima (Japão, China, Coréia, Índia etc). 
Divirtam-se com a experiência! 
Observação: Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos 
ou fotos e relatem como foi essa experiência. 
 
Curiosidades sobre esta atividade: 
Acreditamos que conviver com culturas diferentes têm um impacto direto na 
forma em que socializamos com os demais, conhecer outras culturas nos torna 
mais empáticos com as diferenças e ajuda a compreender as diversidades.  
 
 



 

 

 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/10/2021. SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Conhecer e manipular materiais impressos e 
audiovisuais em diferentes portadores( livro, revista, gibi, cartaz, CD, tablet, etc). 

 
Link :  https://youtu.be/1TuiHeNltbo 
 Mundo Bita- Todos os Povos/ Clipe Infantil. 

 
Atividade: Vamos conhecer os Continentes? 

 

Recurso: Celular, TV, Notebook e CD. 

 

Estratégia: O adulto junto com a criança deverá assistir ao vídeo: " Todos os 

Povos", Depois explicar para a criança que em cada  lugar moram povos que  

com cultura e costumes  bem variado, de nós brasileiros, que falam  em outras 

línguas diferentes e também tem outros costumes como: tipos de roupas, 

músicas, danças e comidas. Explique também que para nós que moramos no 

Brasil moramos no continente da América do Sul, mas existem outros 

continentes  muito longe os continentes, e são separados por águas  dos mares, 

para visitarmos temos que ir de avião ou navio de tão longe que é. Se tiver 

música em outra língua, colocar para a criança ouvir um pouco para perceber a 

diferença dos sons e palavras.  

Sugestão de  música: https://youtu.be/dhsy6epaJGs Pulcino Pio 

Nos próximos dias vamos conhecer um pouco mais desses continentes, países 

e seus costumes. Agora queremos saber como foi este momento de 

explicação, qual foi a reação da criança em ouvir a música em outra língua? 

Nós conte no grupo da sala. 

Curiosidade sobre esta atividade: Conhecer a diversidade cultural e ouvir 

outros idiomas, potencializando a cultura oral na escuta de história (explicação) 

das narrativas. 

 

https://youtu.be/1TuiHeNltbo
https://youtu.be/dhsy6epaJGs

