
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber que as pessoas têm características físicas 

diferentes, respeitando suas diferenças. 

 
 

 
 

Link da atividade: https://youtu.be/phuaR1wH2ys 

Volta ao Mundo | Eu Amo Aprender | Músicas para Crianças | Playkids. 
 

Atividade: Observando as características no espelho. 

 
Recurso: Mídias audiovisuais (celular, tablet, Smart TV, notebook, 

computador, DVD) e espelho. 

 

Estratégia: Em um local aconchegante o adulto e criança, assistirão ao vídeo e 

após este momento convidar a criança a se olhar no espelho e observar suas 

características físicas, como textura e cor dos cabelos, cor da pele, olhos e 

formato do rosto. Durante este momento explicar que as pessoas são 

diferentes em todo o mundo.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: O espelho se oferece como elemento 

importante nessa construção. O espelho é um importante instrumento para a 

construção da identidade. Por meio das brincadeiras que faz em frente a ele, a 

criança começa a reconhecer sua imagem e as características físicas que 

integram a sua pessoa. 

 

 

 

https://youtu.be/phuaR1wH2ys


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07 /10/2021
  

SEMANA: 29 

PROFESSORAS: Bruna, 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. 
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Link da atividade: https://youtu.be/DT0kOd1DGZc   

Meu Brasil: Música em homenagem ao Brasil.  

Atividade: Homenagem ao país de origem. 

 
Recurso: Celular, televisão, computador; caixinha de som ou rádio.  
 
Estratégia: O adulto assiste ao vídeo com a criança, deixe a criança 

cantar; dançar e pular; durante o vídeo; homenageando o Brasil com 

sua alegria; fazendo um coração com as mãos. Após o vídeo a criança 

pode dar continuidade às homenagens ao país encantador; cantando e 

dançando outras músicas de sua preferência esbanjando muita alegria e 

amor. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A criança adquire o habito de amor, carinho e respeito ao seu país de 

origem; e aprende a explorar seus movimentos; gestos; fala; audição; 

coordenação motora e interação familiar e social.  

 

 

 

 

https://youtu.be/DT0kOd1DGZc


 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:07/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02EO05 - Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

 

 

        

 

Link da atividade: 

https://youtu.be/1TuiHeNltbo   Mundo Bita - Todos os Povos. 

 

Atividade: Descobrindo diferentes povos.  

 

Recursos: Internet, celular. 

 

Estratégia:  

 

Após assistir o vídeo “Todos os Povos”, o adulto deverá promover uma 

conversa, onde ele explicará para a criança que no mundo existe uma 

diversidade de pessoas espalhadas por muitos países e que devemos respeitar 

essas diferenças, pois as pessoas que vivem em outros países tem sua própria 

cultura, costumes e tradições diferentes das pessoas que vivem nosso país, 

que é o Brasil. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é trabalhar a diversidade cultural, estimulando a conscientização ao 

respeito por si e pelos outros, fazendo com que a criança aceite, aprecie e 

valorize os diferentes tipos de pessoas que vivem no mundo e suas culturas. 

 

    

https://youtu.be/1TuiHeNltbo

