
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/09/2021 SEMANA: 25 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, 

expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

 
Link da Atividade: https://youtu.be/ddKmgEEKGDE  
Bento e Totó - Estações do Ano (Desenho Infantil) 

Atividade: Descobrindo as estações do ano. 

Recurso: Mídias audiovisuais (Smart tv, computador, notebook, tablet, celular 
e etc.). 
 

Estratégia: Após assistir o vídeo as Estações do Ano, o adulto vai ajudar a 

criança a separar (roupas, objetos, etc.) que se usa em cada estação do ano 

explicando para a criança, por exemplo: óculos escuros usamos no verão, e da 

mesma forma fará com os outros objetos, sempre os nomeando e dizendo a 

que estação pertence, no final pergunte a criança qual estação ela mais gosta. 

Observe se a criança teve facilidade em reconhecer os objetos, se ela gostou 

da atividade, faça um vídeo ou tire fotos e compartilhe com a gente. 

Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade ajudará os pequenos a 

conhecer as estações de uma maneira bem divertida.  

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ddKmgEEKGDE


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/09/2021  SEMANA: 
25 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  

EI02ET02 - Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais 

(luz solar, vento, chuva etc.). 

 

 
 

Link da atividade: https://youtu.be/yqffQrhV02s No verão é tão bom.  

Atividade: Conhecendo o verão. 
Recurso: Celular, televisão, papel, giz de cera na cor amarelo ou lápis 
de cor amarelo. 
Estratégia: O adulto assiste ao vídeo com a criança após o video 

pergunte sobre a estação que a criança mais gosta, explica que no 

verão o sol brilha o dia todo, que sua cor é amarela e muito quente. Em 

seguida convide a criança para sentir a temperatura do sol, no quintal 

peça para a criança fechar os olhos e posicionar o rosto para o sol, e 

sentir a coloria que recebe no rosto, depois o adulto auxilia a criança a 

desenhar um círculo no papel, do tamanho que desejar e pintar de 

amarelo, simbolizando um lindo sol.  

Não se esqueça de registrar para compartilhar no grupo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Conhecer sobre as estações, 

vivenciar o verão, sentir a temperatura quente e identificar a cor 

amarela. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yqffQrhV02s


    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:08/09/2021 SEMANA: 25 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano 
e fenômenos naturais ( luz solar, vento, chuva etc.).   

          

 
                                                                               

Link da atividade: 

https://youtu.be/jlNoF8GEGWc   Palavra Cantada - Vai e Vem das Estações. 

 

Atividade: Desfile de Inverno.  

 

Recursos: Internet, computador ou celular, vestimentas da estação inverno 

(touca, cachecol, blusa de frio, calça e luvas). 

 

Estratégia:  

 

A família deverá escolher um momento para assistirem juntos o vídeo: “Vai e 

vem das estações" e logo em seguida separe algumas peças de roupas que a 

família utiliza na estação, e promova um desfile de inverno em casa, cada 

membro da família poderá desfilar utilizando suas vestimentas adequadas para 

essa estação, pergunte para a criança se ela está quentinha com roupas de 

frio.  Compartilhe enviando fotos ou vídeos desse momento de socialização em 

família. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é conscientizar a criança sobre a importância de todas as estações 

do ano, em especial o inverno, que é uma estação de tempo frio, e ao mesmo 

tempo fazer com que a criança perceba a baixa temperatura, identifique e 

relate o tipo de vestuário adequado a essa estação: inverno.  

 

 

 

   

https://youtu.be/jlNoF8GEGWc

