
    
 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/09/2021 SEMANA: 28 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

 

 

 

Atividade: Meios de transporte. 

Recurso: Revistas, jornais ou imagens impressas da internet, cola, tesoura sem 

ponta, cartolina ou papel sulfite.  

 

 
Estratégia: Com a ajuda do adulto a criança irá procurar em revistas, jornais ou na 

internet imagens de meios de transporte e colar num papel formando assim uma 

lista dos meios de transporte. Durante este momento o adulto apresentará cada 

meio de transporte nomeando-os e fará as seguintes perguntas: 

● Você conhece estes meios de transporte? 

● Você já andou em algum deles? 

● Qual meio de transporte você gosta mais? 

 
 

Curiosidade sobre esta atividade: Nesta atividade o objetivo principal visa 

conhecer alguns dos meios de transporte e a sua importância para o deslocamento 

de pessoas tanto para lugares distantes quanto próximos.  

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/09/2021  SEMANA: 
28 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 

 

 
 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=HcPMoOu1tSw 
           A MÚSICA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS | Músicas Divertidas | Casa Teehe 
 
     Atividade: Formas geométricas.  
 

Recurso: Celular, televisão, 01 folha de caderno, lápis de cor ou giz de 
cera.    
 
Estratégia: O adulto e a criança irão assistir ao vídeo “A canção das 
formas”, após o vídeo o adulto irá questionar a criança sobre a forma do 
círculo, pergunte a criança, o que tem nos carros, com a forma circular, se 
ela responder as rodas, pergunte o que mais, pra saber se ela se lembra do 
volante.  
Em uma folha de caderno, o adulto vai desenhar um ônibus, a partir de 
círculos e retângulos para que a criança possa colorir.  
Compartilhe conosco, para que possamos avaliar a criança em sua 
oralidade, atenção e o reconhecimento das cores e das formas. 
 
Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade tem o objetivo de 

introduzir as formas geométricas, trabalhando a noção matemática e as 

cores, a coordenação motora, percepção auditiva, oralidade, e a atenção.   

 

 

 

    
 

https://www.youtube.com/watch?v=HcPMoOu1tSw


 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:28/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Kátia e Marisa. TURMA: 
Berçário 2 C 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

 

                                    
  
Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=8zIRnDI0N1o  

Música Interativa para o dia do Trânsito para atividades da Semana Nacional do 
Trânsito para Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
Canal:  
Prof. Karlana Portugal 
 

Atividade: Brincadeira Interativa do Sinal de Trânsito. 

 

Recursos: Pote redondo, papel colorido nas cores vermelho, verde e amarelo ou 

sulfite, lápis de cor, cola e papelão. 

 

Estratégia: Utilize um pote para fazer um 1 círculo vermelho, 1 círculo verde e 

outro amarelo. Podem ser coloridos com lápis de cor ou os materiais que tiver em 

casa.  Fixe num papelão, para que as figuram não saiam do lugar.  

Com o auxílio de um responsável, ouvir a “Música interativa para o dia do Trânsito” 

e assim que a música indicar a cores do sinal, a criança deverá bater, duas vezes 

com a mão na cor indicada. 

Sinal vermelho: bater duas veze, sinal amarelo: bater duas vezes e sinal verde: 

bater duas vezes. 

Posteriormente a música ficará mais rápida e a criança deverá acompanhar o ritmo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Proposta é fixar as cores do sinal de 

trânsito, trabalhar ritmo que venha favorecer a estabilidade do esquema corporal; 

auxiliar na compreensão do movimento e possibilitar o manejo de mobilidade e 

expressão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zIRnDI0N1o


 

 

 

 


