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Desde pequenos se faz necessário que as 

crianças conheçam e respeitem os animais que 

fazem parte da fauna do nosso planeta. 

 

 

 

 

BERÇÁRIO 1A 

SEGUNDA-FEIRA 
04 

OS ANIMAIS SÃO 
AMIGOS 



 

 

 

 

 

 

Atividade: Em um local confortável para 

a criança, coloque o vídeo para que ela 

assista e escute essa história que fala 

sobre as diferentes espécies de animais. 

LINK: https://youtu.be/ZySeg5BVFIQ 

Recurso: Aparelho de mídia 
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    BERÇÁRIO IB 

04 de Outubro – Segunda-feira 
Essa semana vamos conhecer um pouco do 
mundo animal, falando dos animais domésticos e 
dos pequenos insetos que podemos observar na 
natureza ao nosso redor. A  história dessa semana 
vai nos envolver nesse tema que as crianças 
adoram, além de ter sempre contato com esses 
bichinhos que temos na nossa casa ou podemos 
apreciar ao nosso redor. Por meio da história 
vamos nos reportar a essas vivências para termos 
maiores informações além de ampliar o nosso 
vocabulário. 
 



 

ATIVIDADE: Em um ambiente tranquilo iremos 

ouvir a história contada pelos responsáveis ou 
utilizando aparelho de multimídia, em seguida 
vamos fazer 
oralmente uma 
lista dos animais 
que aparecem na 
história. 
 

 

 

 

LINK: https://youtu.be/F9OzU6J25m4 

 

 

RECURSOS:  Aparelhos de mídia (celular, 

Notebook ou tablet), história escrita nas 
orientações didáticas. 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/F9OzU6J25m4


 

 
Música: Bichinhos do jardim    

Vem aqui mostrar pra mim 

O que é que faz? 

 Os bichinhos do jardim... 

Vem aqui mostrar pra mim 

O que é que faz? 

 Os bichinhos do jardim... 

O gafanhoto pula sem parar 

A borboleta colorida bate asas pra voar 

Vem aqui mostrar pra mim  

O que é que faz?  

Os bichinhos do jardim... 

A abelha faz mel e faz “zum, zum” 

A formiguinha pega folha e trabalha pra “chuchu” 

Vem aqui mostrar pra mim 

O que é que faz?  

Os bichinhos dos jardins... 

O caracol rasteja pela grama 

E a minhoca faz da terra sua cama 

Vem aqui mostra pra mim 

O que é que faz?  

Os bichinhos do jardim... 

Escureceu e o jardim ainda tá lá 

Apareceu o vagalume que é para iluminar 

Vem... 

Aqui... 

Mostrar pra mim... 

O que é que faz? ... 

Os bichinhos do jardim... 

 


