
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/09/2021 SEMANA: 27 

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

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/mJzn9ImgmFM 

Chegou a Primavera - Música da Primavera Infantil 
 

Atividade: Caça as cores das flores. 

 

Recurso: Celular, tablet, internet e objetos das cores das flores (branco, azul e 

amarelo).   

 
Estratégia: Ao assistir novamente o vídeo, “Chegou a Primavera", o adulto irá 

enfatizar as cores das flores que aparecem no vídeo para a criança, exemplo a 

margarida é branca e assim com todas as flores que aparecem no vídeo, feito 

isto, o adulto espalhará pela casa ou quintal objetos nas cores das flores que 

mostrou a criança, em seguida dará o comando a criança que pegue o objeto 

da mesma cor que margarida e traga para entregar ao adulto e assim 

sucessivamente, até que não reste nenhum objeto, ajude a criança se 

necessário. Observe se a criança conseguiu assimilar as cores, se conseguiu 

com facilidade ligar a cor ao nome da flor, qual foi a maior dificuldade da 

criança, e faça um breve relato para nós. Registre também esse momento 

através de fotos ou vídeos e compartilhe conosco. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade estimula a agilidade, 

atenção, concentração, raciocínio lógico, socialização, cooperação e estratégia.  

https://youtu.be/mJzn9ImgmFM


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/09/2021  SEMANA: 27 

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

Objetivo de Aprendizagem: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

 

 

 
Link da Atividade: https://youtu.be/4lqmeOBIOvY 

Baile Da Primavera/ Música infantil para a Primavera/23 de setembro/ Marcelo 

Serralva  

Atividade: Baile da Primavera. 
 
Recurso: Celular, televisão, vídeo. 

 
Estratégia:  
Nestas duas semanas nós aprendemos sobre a primavera, que tal para 

encerrar fazermos um baile da primavera com toda a família, então os 

convide para juntos assistirem ao vídeo ”Baile da Primavera”, enquanto 

assistem dancem e cantem  acompanhando os ritmos e movimentos 

que parecem no vídeo, aproveitem bem este momento em família para 

se divertirem, não esqueçam de registrarem esse momento para nos 

contar como foi. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Despertar o interesse sobre as plantas, reconhecendo-as como seres 
vivos, valorizando e respeitando-as no meio ambiente. Nesta atividade 
estaremos trabalhando a coordenação motora, o desenvolvimento físico 
e intelectual, noção de espaço e a integração social 

 

 

https://youtu.be/4lqmeOBIOvY


   
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:24/09/2021 SEMANA: 27 

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

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

                      

 

 
 Atividade:  Retrato da Primavera 

 

Recurso: Internet, celular, folha de sulfite ou de caderno, lápis ou caneta, lápis 

de cor ou giz de cera, tesoura, jardim com folhagem e flores naturais ou 

artificiais. 

Estratégia:  

Para a realização dessa atividade, o adulto deverá desenhar uma borboleta 

numa folha de papel, em seguida recortar o contorno do desenho,  a modo que 

fique vazado como a imagem acima, depois peça para a criança levar o 

desenho até um jardim com folhagem e flores, a fim de que perceba o lindo 

retrato da primavera, usando a imaginação ela poderá criar suas lindas 

imagens, caso não tenha um jardim próximo de casa, a criança poderá estar 

pintando a borboleta e deixando-a bem colorida. Registre esse momento de 

descoberta através de fotos ou vídeos e compartilhe no grupo da sala. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é fazer com que a criança vivencie a alegria da 

estação com a presença multicolorida das flores e o brilho da natureza, 

fazendo com que ela desenvolva o olhar observador e de curiosidade sobre o 

meio ambiente 

 

 

 


