
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 

lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio e objetos. 

 

          

 

Atividade: Brincadeira de encaixe. 

Recursos: Celular, tablet, computador, canudinhos de plástico, palitos de 
sorvete, escorredor de macarrão, bandeja de ovos ou pedaço de papelão com 
furinhos e garrafinha pet. 

Estratégia: Nos Países Asiáticos  é muito utilizado macarrão para sua 

alimentação, macarrões representando uns dos pratos mais populares e barato 

do Japão, que é feito com macarrão (Yakisoba), mas por conta da faixa etária 

das crianças foi adaptada com materiais de fácil manipulação, utilizando a 

imaginação pra encaixar  “ o macarrão” no escorredor . 

A atividade começa com o responsável separando alguns desses objetos 

(canudinhos de plástico, palito de sorvete, escorredor de macarrão, pedaço de 

papelão ou bandeja de ovos), com furos feito pelo adulto. Mostre para criança e 

deixe-a explorar. Em seguida em um local confortável da casa o responsável 

coloca o escorredor de macarrão, papelão ou a caixa de ovos já com os furos no 

chão; e coloca o canudinho nos furinhos demonstrando para criança como é 

divertido esse jogo de encaixe. Depois deixe a criança tentar o desafio de 

encaixar, segue assim até a criança ter interesse pela nova experiência. 

Para crianças bem pequenas, o responsável pega um pouco de canudinhos 

corte-os em pedaços menores e coloque-os dentro de uma garrafinha pet, tampe 

bem e deixa a criança observar o objeto ou até mesmo brincar de chocalhar. 

Observação: Compartilhem esse momento conosco através de vídeos, fotos, 

relatos descritivos, quais foram as reações das crianças. Se gostaram ou não da 

nova experiência. 

Curiosidades sobre esta atividade:  Desenvolvendo a coordenação motora 

fina e a atenção e concentração. 

 



 

 

 

 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2021. SEMANA: 29 

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

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

 

 
Atividade: Viagem de navio. 

 

Recurso: Caixas de papelão ou bacia onde caiba a criança, cobertor ou blusa. 

 

Estratégia: O adulto deverá separar caixa de papelão ou bacia tamanho que 

caiba a criança dentro sentada.  

Em seguida colocar a criança dentro, e juntos imaginar uma linda viagem de 

navio, falar para criança que irão conhecer os continentes e passarão pela África, 

Ásia, Europa, Oceania e também pelo lugar mais frio, a  Antártida, (neste 

momento podem se cobrir  com um cobertor ou blusa para imaginar a mudança 

de temperatura) e ao voltarem para o Brasil (neste momento tirar o cobertor ou 

blusa). Dizer para criança que o nosso país não faz tanto frio como os outros 

países. 

Esperamos que se divirtam, depois nos conte como foi esta atividade. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Brincar de explorar o mundo com objetos do seu entorno e ter conhecimento 

sobre o universo social e cultural. 

 


