
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/10/2021 SEMANA: 30 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1-A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar movimentos de preensão, encaixe e 
lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

 

Atividade: Vamos empilhar! 

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador, pote de Danone vazio, 
papelão, cola, tesoura e rolo de papel higiênico cheio. 

Estratégia: O adulto responsável assistirá ao vídeo explicativo da atividade que foi 

feito pela professora Camila, o vídeo será enviado pelo whats App da sala. 
Prepare as peças para empilhar. 
Em um lugar aconchegante da casa sente-se confortavelmente com a criança e 
mostre as peças, deixe que a criança olhe, explore e manipule. Mostre para a 
criança como será a brincadeira, empilhar uma peça sobre a outra para que ela 
veja, incentive e estimule a criança a empilhar as peças.  
O objetivo dessa brincadeira é treinar a coordenação motora e a noção de 
espaço, não tem problema se os potinhos de Danone não ficarem empilhados. 
Para os bebês bem pequenos, que ainda não se sentam, o adulto pode deixar o 
bebê olhar o rolo de papel higiênico, ver se consegue mexer e segurar o objetivo. 
Para os bebês que já se sentam, com e sem apoio, coloque o rolo próximo ao 
bebê e veja se ele demonstra interesse em pegar, se ele se locomove em direção 
ao objeto e se consegue pegá-lo e sustentar o peso no ar.  
Compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e relatem 
como foi essa experiência. 
 

Curiosidades sobre esta atividade: No Japão, o dia 3 de março é uma data 
comemorativa: o Dia das Meninas, chamado de Hina Matsuri. A tradução literal 
é "Festival das Bonecas” e tem como ritual a montagem de altares com panos 
vermelhos em degraus, chamados de hinadan, onde são dispostas bonecas, que 
representam a família imperial, os serviçais e os músicos. Todos vestidos com 
trajes tradicionais do período Heian (794–1185). 

Neste dia, costuma-se comer alguns pratos típicos como o sakura mochi, e pedir 
que as meninas cresçam com saúde e felicidade. 

 

 



 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

 NOME DO ALUNO: DATA: 13/10/2021 SEMANA: 30 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar forma de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientação. 

     

        
 

Atividade: Saltando o Feijão – Brincadeira original da Nigéria “África Ocidental” 

 

Recurso:  Corda, fio, um lençol ou pano de chão 

 

Estratégia: O adulto irá pegar uma corda, ou pedaço de fio, ou lençol, ou pano 

de chão, deverá girar rasteiramente no chão, enquanto gira a corda, pedirá que 

a criança pule sem que pise na corda, ou toque em sua perna ou pé. 

(Primeiramente explique para a criança como se dará a brincadeira), o adulto 

poderá realizar a atividade auxiliando a criança desde que outra pessoa gire a 

corda.   Boa diversão!!! 

Relate-nos como foi este momento enviando-nos fotos e vídeos... 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade tem como objetivo agregar 

cultura Africana as crianças por meio das brincadeiras, e também através das 

atividades realizadas elas adquirirão o desenvolvimento de coordenação motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 


