
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades 

manuais adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. 

 

 
 

 
Atividade: Pintura do Mundinho.  

 
Recurso: Folha sulfite A3, tinta guache azul e verde, esponja ou pincel.  

 

Estratégia: O adulto irá pintar as mãos da criança utilizando esponja ou pincel 

e carimbar com as cores dentro do desenho de um círculo no sulfite A3 

conforme a imagem. Durante este momento fazer as seguintes perguntas: 

❖ Quais são as cores do mundinho? 

❖ Você gostou de pintar as mãos? 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Por meio desta atividade a criança irá 

adquirir conhecimento do seu próprio corpo e suas possibilidades, explorando 

através das mãos diferentes ideias, por meio de manuseio de tintas e 

ampliando sua possibilidade de concentração. 

 

 

 



 
 

 

Link da atividade: https://youtu.be/gtR_kV9JF2Q 

Vídeo: Continentes e Oceanos da Terra. 
    Atividade: Vamos contar os continentes? 
 

Recurso: Tv, celular ou computador, folha sulfite, ou de caderno e lápis 
de cor, e brinquedos ou objetos para contagem. 
 

Estratégia: Hoje, iremos apresentar para as crianças os continentes do nosso 
planeta, vamos primeiramente falar que habitamos no planeta Terra, e dentro do 
nosso planeta existem seis (06) continentes. O adulto junto com a criança, irá 
assistir ao vídeo: “Continentes e Oceanos da Terra “ 
Vamos assistir ao vídeo acima, e aprender de uma forma bem divertida o nome 
dos continentes? 
Após assistir ao vídeo, vamos fazer uma roda de conversa e ressaltar qual a 
quantidade de continentes existentes no nosso planeta? 
Podemos também informar que o Brasil, nosso país faz parte do continente 
chamado América. 
Assistir ao vídeo novamente e aponte para criança a figura que representa a 
América. 
Aproveite esse momento e vamos contar juntos os continentes? 
Vamos representar a quantidade dos continentes, utilizando brinquedos da 
criança, solicite e oriente que a mesma aponte seis (6) brinquedos ou objetos, que 
no faz de conta irá reapresentar os continentes. 
Para finalizar a nossa atividade, peça para a criança em uma folha de sulfite ou 
de caderno realizar um desenho do lindo continente que habitamos. 
Curiosidade sobre esta atividade: Estimular a oralidade, percepção visual, 
trabalhar quantidade e reconhecimento dos números. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/10/2021  SEMANA: 
29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc… em 
contextos diversos. 

https://youtu.be/gtR_kV9JF2Q


 
 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06 /10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.  
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Confeccionando um mundinho. 

Recursos: Internet, celular, Imagem acima, massa de modelar (azul e verde), 
copo de plástico, papel picado (azul e verde) e cola.  
 

Estratégia:  

O adulto irá apresentar a imagem acima para a criança observar como modelo. 
Convidar a criança a modelar o mundinho com as mãos. Auxilie a fazer uma 
bola grande com a massinha de cor azul, com um copo de plástico abra um 
círculo grande, com a boca do copo corte moldando e retire o excesso. Para os 
continentes ofereça para a criança massinha de cor verde e oriente a observar 
o modelo da imagem e seguir, deixe que use sua criatividade modelando o 
mundinho. Caso não tenha massa de modelar em casa, poderá usar papel 
picado (azul e verde). Partilhe conosco a realização no grupo de pais da 
escola. 
Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta é trabalhar percepção sensorial, formas, cores, através de artes 
manuais ao confeccionar o planeta Terra e seus continentes com massa de 
modelar ou papel picado.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


