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BERÇÁRIO 1A 

SEGUNDA-FEIRA

 

“BRINCANDO 
E 

APRENDENDO” 

O brincar é uma das atividades mais importantes 
para os bebês. É nesse momento que de forma 
lúdica e prazerosa ele aprende, se desenvolve 
explora tudo ao seu redor, cria , descobre o mundo 
e adquire novas habilidades socias, motoras, 
criativas e emocionais. 



ATIVIDADE: Vamos brincar, 

observando, cantando, balbuciando ou 

dançando essa linda canção que fala 

de sentimentos, em um local 

confortável, apresente o vídeo a 

criança e observe sua expressão ao 

escutar a música. 

LINK: https://youtu.be/m_1FNlwq-5s 

“Se Você Está Feliz Bata Palmas” 

RECURSO: aparelho de mídia 
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    BERÇÁRIO IB 

27 de setembro – Segunda-feira 
Vamos Expressar: A história contribui para o 

desenvolvimento intelectual e cognitivo das 

crianças, aumenta o vocabulário e sua 

criatividade trazendo informações que 

permitem viajar para o mundo da imaginação 

onde a criança é protagonista da sua própria 

história. 

 

 



 

 

 ATIVIDADE: Em um ambiente aconchegante 

vamos ouvir a história contada pelos 

responsáveis ou utilizando aparelho de 

multimídia, em seguida nomear com a criança os 

principais personagens e os brinquedos que 

aparecem na história. 

LINK: https://youtu.be/nuTbArExu-Q 

 

RECURSOS:  Aparelhos de mídia (celular, 

Notebook ou tablet), história escrita nas 
orientações didáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/nuTbArExu-Q


 

 
A PIPA E A FLOR 
RUBEM ALVES. 

(ADAPTAÇÃO DA HISTÓRIA BASEADA NO 
VÍDEO DO YOUTUBE). 
  
Um dia um menino confeccionou uma pipa. Todos os dias 
ele empinava a pipa alegremente. A pipa também se sentia 

feliz e lá do alto observava a paisagem e se divertia com as outras pipas que também 
voavam.  
Um dia durante seu voo a pipa viu lá embaixo uma flor e ficou encantada, não com a beleza 
da flor porque já havia visto outras mais belas, mas alguma coisa nos olhos da flor a havia 
enfeitiçado. Resolveu então romper a linha que prendia a mão do menino e entregá-la para 
a flor segurar. Quanta felicidade ocorreu depois. A flor segurava a linha, a pipa voava alto, 
na volta contava para a flor tudo o que viu lá de cima. La la la la la la la la la la la, oh 
florzinha segura minha linha, segura com força, me deixa mais não, pois, eu quero voar lá 
no alto, te olhando de longe, segurando sua mão e eu vou passear lá no céu, escrever no 
meu papel histórias pra te contar e depois que eu voltar das alturas, contar as aventuras 
que eu vivi lá no ar. Faz, faz, me faz voar. Você faz meu coração se alegrar. É gostoso ficar 
lá em cima pois eu sei aqui embaixo a gente vai se encontrar. Fez, fez, me fez voar! Você 
fez meu coração mais feliz! Quero sempre estar com você, mas eu sou uma pipa, eu não 
tenho raiz.   
Faz, faz, me faz voar! Você faz meu coração se alegrar!   
É gostoso ficar lá em cima pois eu sei que aqui embaixo a gente vai se encontrar!  
Acontece que a flor começou a ficar com inveja e ciúmes da pipa. Invejar é ficar infeliz com 
as coisas que os outros têm e nós não temos. Ter ciúmes é sofrer por perceber a felicidade 
do outro quando a gente não está por perto.  
A flor, por causa desses dois sentimentos começou a pensar: - Se a pipa me amasse 
mesmo, não ficaria tão feliz longe de mim.   
Quando a pipa voltava do seu voo, a flor não mais se mostrava feliz, estava sempre 
amargurada, querendo saber com quem a pipa estava se divertindo. Ficava emburrada e 
exigia explicações de tudo, e a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois, sabia que isto 
faria a flor sofrer. A partir daí a flor começou a encurtar a linha não permitindo que a pipa 
voasse alto. Foi encurtando a linha até que a pipa só podia mesmo sobrevoar a flor.  
A pipa ali do baixinho sobre o quintal, via as outras pipas lá em cima... Foi ficando triste e 
percebeu que já não gostava mais tanto da flor como no início. Um dia a flor soltou a pipa 
que logo ficou muito feliz porque voltou a voar alto. E como a flor deixou sua inveja e ciúmes 
de lado, se transformou em uma linda borboleta. Ela na verdade era uma borboleta que 
uma bruxa má enfeitiçou e condenou a viver fixada no chão por causa da sua inveja e 
ciúmes. como o feitiço se quebrou, a borboleta pode voltar a voar alto e encontrar sua amiga 
pipa e as duas se divertiam muito olhando tudo lá de cima.  

 
 
 


