
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da 

história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

 
 
 

Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=9lXKp1YhaSw 
As Famílias do Mundinho – Dia da Família 
 

Atividade: História “As Famílias do Mundinho”. 

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

 

Estratégia: O adulto juntamente com a criança irá assistir ao vídeo da história 

“As Famílias do Mundinho” e em seguida irá fazer as seguintes perguntas: 

❖ Você gostou da história? 

❖ Como é a sua família? 

❖ A sua família é bem grande? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Um dos primeiros caminhos para transmitir 

conhecimento às crianças e estimular a imaginação delas é a contação de 

histórias. Esta prática incentiva à criatividade e possibilita diversas formas de 

expressão e de interação entre os pequ 

https://www.youtube.com/watch?v=9lXKp1YhaSw


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/10/2021  SEMANA: 
29 

PROFESSORAS: Bruna, 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://www.youtube.com/watch?v=8cUzHftNbek 
           Patati Patatá - Volta ao Mundo 
 
    Atividade: Vamos dar a volta na nossa cidade?  

Recurso: Tv, celular ou computador, tapete ou lençol. 
 
Estratégia: O adulto é a criança irão assistir ao vídeo acima e após o 
vídeo conversar, sobre a nossa localização geográfica no mundo. O 
adulto irá perguntar para a criança, qual o nome da cidade que ela 
mora? Caso ela não saiba, diga que nós moramos em Ribeirão Pires. 
Se ela responder certo, parabenize a criança.  
Fale para a criança que nós moramos na cidade de Ribeirão Pires, que 
fica no estado de São Paulo e que é um dos estados do Brasil, o nosso 
País. 
Após essa conversa, vamos pegar um tapete ou lençol e brincar de 
viajar pela nossa cidade.  
Vamos viajar em cima do tapetinho mágico pela cidade de Ribeirão 
Pires. Segure firme, para não cair e vamos lá. Pegue qualquer tapetinho 
que você tiver na sua casa, peça à criança que se sente e imagine que 
esta sobrevoando a cidade de Ribeirão Pires, (enquanto isso o adulto 
poderá puxar devagarinho o tapetinho). O adulto irá narrando os pontos 
da cidade que a criança conhece, exemplo estamos chegando ao Paço 
Municipal, olha o jardim japones. Compartilhe conosco esse momento 
em familia no grupo da sala. 
Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade tem como objetivo 

trabalhar a noção geografica e matemática e a coordenação motora, 

percepção auditiva, oralidade, imaginação e a atenção.   

 

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


    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/10/2021 SEMANA: 29 

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

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

 

                                    
 

Link https://youtu.be/8cUzHftNbek 

Patati Patata – Volta ao mundo. 

 

Atividade: Cantar e dançar a música “Volta ao mundo”. 

 

Recurso: Vídeo musical, celular, computador, smart. 

 

Estratégia: O adulto junto com a criança e os demais familiares irão assistir ao 

vídeo musical “Volta ao mundo”, do Patati Patatá, 

Acompanhando cantando e dançando a música, observando que a música fala 

e apresenta nas imagens   vários lugares e culturas diferentes que podem ser 

conhecidas pessoalmente por meio de uma viagem. Observe se a criança 

assimilou o conteúdo e se gostou de realizar a atividade. Envie vídeo ou foto do 

momento da atividade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A proposta da atividade é desenvolver a 

coordenação motora e combinar os movimentos, a atenção, a imaginação, e 

apresentar diferentes lugares e culturas.  

 

https://youtu.be/8cUzHftNbek

