
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSOR: Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em 
sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

 

 
 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=C3A9vN2TB4U 

Lagarta de Papel que Rasteja com Sopro 

 

Atividade: Corrida da Lagarta. 

Recurso: Papel sulfite, caneta ou lápis, canudo ou tubo de caneta. 

 

Estratégia: Para a confecção da lagarta um adulto irá cortar o papel pelo 

comprimento e vai dobrando a tira de papel como uma sanfona, deixando cada 

dobra com pelo menos 3 centímetros; em uma das extremidades desenhe com 

o  lápis ou caneta, a carinha da lagarta.  

Estique a delicadamente para que as dobras não se desfaçam. Para a corrida 

cada participante assopra um canudinho (que poderá ser substituído por um 

tubo de caneta sem carga) por trás da lagarta com o intuito de movimentá-la 

até que a mesma alcance a linha de chegada previamente marcada. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Às vezes podemos nos surpreender com a 

capacidade das crianças se encantarem por coisas simples. Permitir que as 

crianças explorem as mais variadas formas de brincar com um objeto é ótimo 

para estimular a criatividade e a imaginação.   
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/09/2021  SEMANA: 26 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compartilhar com outras crianças situações de 
cuidados de plantas e animais nos espaços das instituições e fora dela. 

 

 

 

           Atividade: Passeio pela natureza e representação. 
Recurso: Elementos da natureza (pedrinhas, galhos, flores e folhas) e 
pote plástico. 
Estratégia: Realizar um passeio em família para observar a natureza, 
no decorrer do passeio ir realizando diálogo sobre as plantas, flores, 
pedrinhas no chão, árvores… enfatizando a estação do ano primavera, 
após brincar de recolher elementos da natureza e colocá-los em um 
pote plástico. 
 Realizar uma representação da primavera por meio de uma árvore 
florida conforme a imagem descrita a cima, o adulto juntamente com a 
criança irá montar a árvore em cima de uma mesa, o caule pode ser 
confeccionado com os galhos e pedrinhas, destacar as cores, texturas e 
quantidades dos elementos.  
Compartilhe no grupo da sala os registros e se a criança apreciou o 

passeio observando a natureza, se conseguiu manter a atenção e 

concentração no decorrer do diálogo e se conseguiu realizar a 

confecção. Boa realização. 

Curiosidade sobre esta atividade: Possibilita lazer em família e 

contemplamento da natureza, estimula o conhecimento da estação do 

ano primavera, dos elementos da natureza, coordenação motora fina, 

texturas, cores, formas e cuidados com a natureza como, por exemplo: 

deixando de jogar lixo ixo no chão e praticando os três “RS” (reduzir, 

reutilizar e reciclar). 

 

 



 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:14/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa  TURMA: 
Berçário 2 C 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

               
 

 

 

 

 

 

Link da atividade: https://youtu.be/vmSefcPb7nU - Primavera/Educação 

infantil/Musicalização - (Cantinho educativo da Gabi). 

 

Atividade: Criando com a música Primavera dançando. 

Recursos: Internet, celular, computador, tablet, TV. 

Estratégia:  

 O adulto junto com a criança irá assistir ao vídeo. 

 Acompanhe o vídeo ouvindo o som da música, dançando e interagindo com a 

criança incentivando a combinar os movimentos e os gestos seguindo as 

orientações. 

 Em seguida faça perguntas para a criança   como: qual o nome da estação 

apresentada na música?  Achou linda, cheirosa, colorida, traz alegria, como 

ficam as flores e os animais com a chegada desta estação querida? Partilhem 

conosco como foi à realização da atividade com foto ou vídeo no grupo da sala   

dos pais.  

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta é através da musicalização, combinar movimentos e gestos 

seguindo orientações e ampliar o vocabulário sobre as características da 

estação Primavera. 
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