
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos expressando seus 

desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

 
 

Atividade: Árvore Genealógica.  

 

Recurso: Fotos da família da criança. 

 

Estratégia: Em um local aconchegante o adulto selecionará fotos dos 

familiares e ao mostrar à criança nomeando-os conforme sua 

representatividade (pai, mãe, avós, tios, primos e irmãos), formando assim uma 

árvore genealógica. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A árvore genealógica é uma 

representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma 

pessoa ou família, ou seja, é o histórico que levanta dados sobre os ancestrais 

dos mesmos de forma que fiquem conhecidas as conexões estabelecidas entre 

eles. 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/10/2021  SEMANA: 29 

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

Objetivo de Aprendizagem: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noção 
como frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e 
atividades de diferentes naturezas. 

 

 

 

Atividade: Chute a Gol. 
 
Recurso: bola, garrafas pet ou outros objetos que sirva como gol 
(cadeiras, almofadas, sapatos ou chinelos, etc.). 
 
Estratégia:  
Como estamos aprendendo sobre os continentes, vamos aprender uma 

brincadeira que faz parte do nosso país o “Brasil”, que é o futebol. O 

adulto junto com a criança ira convidar toda a família para brincar de 

“Chute a Gol”, pegue duas garrafas pets ou outro objeto que você tenha 

em casa para fazer o gol, depois pegue a bola para começar a 

brincadeira, vocês vão chutar a bola e ver quem consegue acertar a 

bola no gol, mas atenção você tem que ser rápido, ter equilíbrio para 

conseguir escapar e chegar ao gol chute bem forte para marcar o gol, e 

sai correndo batendo palmas para comemorar e não deixe que a outra 

pessoa pegue de você. Uma observação monte a brincadeira em local 

onde não haja perigo de machucar, pode ser no quintal. Brinque 

divirtam-se e aprendam. Não se esqueçam de nos contar como foi à 

brincadeira. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

O chute a gol é uma brincadeira que trabalha na criança o equilíbrio, 
força, ritmo e coordenação motora. 
 
 



    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/10/2021 SEMANA: 29 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. 

                                  

 
                                              

 

Atividade: Montando rostos. 

 

Recursos: Internet, celular, revistas, cola, tesoura, folha de papel, lápis ou 

caneta (caso for desenhar). 

  

Estratégia: 

 

Após a criança assistir o vídeo: "Todos os Povos”  da aula anterior, o adulto 

deverá disponibilizar revistas velhas, e fazer recortes de olhos, bocas e narizes 

e convidar a criança para que juntos possam montar numa folha de papel, um 

rosto bem diferente, utilizando os recortes, caso não tenha os recortes, poderá 

estar substituindo por desenhos feitos a mão. Nesse momento relembre o 

vídeo assistido e explique que todas as pessoas do mundo são diferentes, 

assim como o rosto que ela está montando. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

 

A proposta é trabalhar a coordenação motora, a percepção visual e a 

imaginação, promovendo o conhecimento e a valorização dos diferentes tipos 

de pessoas que vivem no mundo. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 


