
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:26 /10/2021 SEMANA:32 

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

Objetivo de Aprendizagem: Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao 
explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

             Capuchinho Vermelho                                 Chapeuzinho vermelho 

            (título em Portugal)                                         (título no Brasil)  

        

É um conto de fadas clássico, cujas origens podem ser traçadas a fábulas 
europeias do século X. O nome do conto vem da protagonista, uma menina 
que usa um capuz vermelho. Publicada pela primeira vez pelo francês Charles 
Perrault, e depois pelos irmãos Grimm (da versão mais conhecida), o conto 
sofreu inúmeras adaptações, mudanças e releituras da cultura popular mundial. 
Chapeuzinho vermelho era contada por camponeses na França, Itália e 
Alemanha, sempre com um caráter bem popular. 
Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=vJKEHkOZyJE 
Pé de Sonho – Lá vai chapeuzinho. 
 
Atividade: Faz de conta  
Recursos: Tv, tablet, celular, vestimentas cores (vermelha, preta/marrom).  
Estratégia:  Após assistirem ao vídeo” Lá vai chapeuzinho”, o responsável 
separa algumas peças de roupas vermelhas para meninas (touca, lacinhos, 
capuz, vestido...) e marrom ou pretas para meninos (touca, boné, capuz, 
macacão, blusão...). Após o adulto mostra as peças de roupas para criança e 
deixe-a explorar, em seguida diz vai vesti-la de chapeuzinho no caso das 
meninas e de lobo no caso dos meninos. Então, coloque as vestimentas na 
criança instigando sua curiosidade, fale – nossa! Como você está ficando 
bonita igualzinho a chapeuzinho. Olha só! Como você está parecido com o lobo 
mau; depois leve a criança para frente do espelho para que ela aprecie sua 
imagem e perceba os detalhes das roupas que o responsável vai nomeando, 
ex: ( o boné marrom, o lacinho com flor vermelha, o macacão jeans) e assim 
por diante. 
Observação: Compartilhem conosco em fotos ou vídeos como foi fazer a 
atividade com a criança, se ela gostou, quais os gestos, palavras e balbucios 
que expressaram? 
Curiosidade sobre esta atividade: O faz de conta, é a maneira com que a 
criança começa a interagir com o mundo. A imaginação, criatividade o colocar-
se no lugar do outro, fazem com que as crianças desenvolvam uma série de 
habilidades motoras, psicológicas, vivências e aprendizagens para vida futura.  

https://www.youtube.com/watch?v=vJKEHkOZyJE


 
 
 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

 NOME DO ALUNO: DATA: 26/10//2021 SEMANA: 32 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor e temperatura).  

 

 
Link: https://youtu.be/cxmC8Mn8iE4 

Animais aquáticos para crianças. 
 

Atividade: Conhecendo alguns animais marinhos.  

Recurso: Tv, Notebook, Tablet, celular, pedrinhas, folhas de plantas ou grama, 

bacia com água.  

Estratégia:  

 O adulto junto com a criança assistirá  ao vídeo:" Animais Aquáticos para 
Crianças”, link disponibilizado acima. Explicando para a criança que no fundo do 
mar existem vários animais que só conseguem viver embaixo das águas quentes 
dos mares, cite alguns nomes dos animais como:  
Cavalo- marinho; 
Estrela – do – mar; 
Peixe palhaço;  
Caranguejo; 
Ostras;  
Polvo; e muitos peixes coloridos e plantas, no fundo do mar é muito lindo, e lá é 
casa desses animais. 
Explique para a criança que no continente da Oceania tem muitas águas que 
rodeiam as ilhas, e lá têm muitos animais marinhos. 
Depois em uma bacia colocar um pouco de água, pedrinhas, se a criança tiver 
algum brinquedo em forma de peixinho poderá colocar também dentro da bacia, 
deixe a criança colocar as mãos dentro da bacia com os dedinhos abertos, para 
que a criança perceba  como fica bonita sua mão embaixo da água. O adulto 
perguntará para a criança: água está fria; Ou quente; Lá no fundo do mar é 
gostoso assim; 
Nós professoras vamos gostar muito de ver as fotos e os vídeos desta atividade 
no grupo dos pais.     
Curiosidade sobre esta atividade: 
A criança terá conhecimento sobre os animais do fundo do mar incentivada à 
imaginação e criatividade, suas experiências  
 

https://youtu.be/cxmC8Mn8iE4

