
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 
 

 
 
 
Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU  
Borboletinha - Galinha Pintadinha.  
 

Atividade: Música Borboletinha. 

 
Recurso: Dado musical ou mídias audiovisuais (Smart tv, computador, 
notebook, tablet, celular e etc.). 
 

Estratégia: Neste momento a criança juntamente com o adulto por meio de um 

momento descontraído representará a cantiga popular Borboletinha por meio 

de cantoria, poderão fazer uso do Dado Musical enviado no kit mês anterior ou 

acessando acima o link da atividade. Durante este momento a criança poderá 

fazer batuque utilizando a colher de pau e o pote plástico cadenciando ao ritmo 

da música. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: As músicas e cantigas populares podem 

ser usadas como instrumento pedagógico no ensino das crianças em idade de 

Educação Infantil, pois consegue aliar de forma lúdica o nosso racional e nosso 

emocional, facilitando o desenvolvimento cognitivo. Além disso, a música 

também contribui para a socialização, a coordenação motora, memória, 

concentração, raciocínio e diversas outras habilidades indispensáveis na 

formação da criança 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/09/2021  SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura 
no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

 

 
 

Link da atividade: https://youtu.be/F9OzU6J25m4 
            Bichinhos do Jardim - Balangandan (Lyrics) 

 

 Atividade: Imitando os bichinhos do Jardim. 

 
Recurso: Celular ou televisão.  
 
Estratégia: O adulto e a criança irão assistir ao vídeo “Bichinhos do 
Jardim”. Após o vídeo o adulto vai conversar com a criança, explicando 
que vai chegar à primavera, que os dias são mais ensolarados e ficam 
mais quentes comparados ao inverno, têm mais chuvas também, então 
as árvores começam a brotar, (nesse momento o adulto pode relembrar 
a atividade do dia 11 de junho “Plantando feijão”, e que a criança viu 
brotar), as árvores ficam verdinhas e na primavera temos mais flores e 
por isso, aparecem mais bichinhos no jardim.  
Vamos assistir ao video mais uma vez, agora dançando e imitando os 
bichinhos.   Compartilhe conosco registrando a criança imitando os 
bichinhos.  
 
Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade tem o objetivo de 

trabalhar a coordenação motora, percepção auditiva e sensorial, a 

oralidade, aguçar a imaginação e a curiosidade em relação à natureza.  

 

 

https://youtu.be/F9OzU6J25m4


    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:15/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compartilhar com outras crianças, situações de cuidado 
de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.  

      

                          

 
Atividade: Caça aos tesouros da primavera. 

 

Recursos: Ambiente natural no exterior da casa: quintal; jardim; canteiros das 

ruas ou parque. 

Estratégia: 

Apresente a atividade, explique que será um momento prazeroso em um 

ambiente natural (quintal, jardim, canteiros, parque), se possível com árvores. 

Permita que a criança observe a beleza da natureza, questione como estão as 

árvores, se há folhas, flores e pássaros. Converse sobre as características da 

estação Primavera. Deixe explorar, descobrir e recolher por conta própria os 

tesouros da primavera, como folhas e as flores caídas. Aproveite para reforçar 

sobre os cuidados que devemos ter com a natureza. Partilhe conosco a 

realização da atividade no grupo dos pais. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta é propiciar um momento prazeroso através da natureza para 

reconhecer as características da estação primavera e despertar o respeito e 

interesse no cuidado pela natureza. 

 

 

 

 

 


