
    

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/10/2021 SEMANA:29 

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. 

 

Link da atividade: https://youtu.be/jIIE6au1vPY    
Como fazer um leque simples de papel  
 
Atividade: Confecção de leque feito com papel  
 
Recursos: Revista, jornal, papel sulfite, folha de caderno e cola. 
 

Estratégia: Em um primeiro momento o responsável irá organizar o ambiente 

previamente, de modo que os materiais fiquem dispostos em cima da mesa ou 
no chão. Após o adulto juntamente com a criança irão assistir ao vídeo “Como 
fazer um Leque simples de papel”. Em seguida o responsável se sentará com a 
criança no colo e realizará a confecção do leque, utilizando os materiais citado 
acima. No momento em que estiver realizando a confecção do leque vá 
conversando com a criança dizendo: Agora vamos fazer o leque que acabamos 
de assistir,  uma dobradura feito com papel, é usado no Japão, onde as 
pessoas usam para se abanar, nesse momento faça o movimento de vai e 
vem, fazendo com que a criança sinta o vento refrescando seu rosto. 
Por fim deixe a criança manipular e brincar com o leque de papel. 
Observação: Família compartilhem conosco esse momento através de vídeos 
ou fotos, relatem sua experiência, se a criança gostou, qual sua reação ao 
sentir o vento refrescando seu rosto. 
 
Curiosidade sobre esta atividade: Estamos trabalhando essa semana com a 
cultura Japonesa e uma das curiosidades é o leque que no Japão é utilizado 
com frequência, é uma cultura daquela região.  
 

 

 

https://youtu.be/jIIE6au1vPY


 
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

 NOME DO ALUNO: DATA: 05/10 /2021 SEMANA: 29 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço 
por meio de experiências de deslocamento de si e dos outros objeto 

 
 

 
Link: https://youtu.be/8cUzHftNbek 
Patati Patatá: Volta ao Mundo ( DVD Volta ao Mundo) 

Atividade: Viajando pelos continentes. 

Recurso: 

 Panos/ tecidos coloridos * lençol, ou peças de roupas* (vermelho, amarelo, azul, 

verde). 

Estratégia:  

 O adulto irá explicar para a criança que o mundo é muito grande, e existem seis 

continentes no mundo. Pegue um pedaço de pano verde e fale para a criança:   

Nós moramos no Brasil; 

E o Brasil fica no continente da América do Sul;  

Os outros continentes ficam muito longe do Brasil; América do Norte; América 

Central; Continente Africano; Continente Asiático; Oceania. 

 Depois o adulto vai esticar no chão os panos coloridos, subir em cima do pano 

verde junto com a criança. Explique para a criança que agora é hora de viajar 

para outro continente e para chegar lá vocês vão de avião. 

Sente com a criança em cima dos panos, com os braços abertos “falando para 

a criança vamos para o outro continente, vamos para o continente vermelho*. 

Agora vamos para outro continente sempre imaginando com a criança olha os 

mares, as florestas. 

 Nós professoras vamos gostar muito de ver as fotos e os vídeos desta 

atividade      

Curiosidade sobre esta atividade: 

A criança ampliará seu desenvolvimento de espaços, imaginação sua 
Imaginação e criatividade, suas experiências corporais e sociais. 

 

https://youtu.be/8cUzHftNbek
https://youtu.be/8cUzHftNbek

