
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:27/10/2021 SEMANA: 28 

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

Objetivos de Aprendizagem: Explorar diferentes fontes sonoras, materiais para 
acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

                                                           

                                 Chapeuzinho Dourado na Escócia 

As versões contadas da história da Chapeuzinho Vermelho variam muito, com a 
adição ou a diminuição de elementos de acordo com cada autor.   
Na versão de Andrew Lang, um escritor escocês, "A Verdadeira História do 
Chapeuzinho Dourado", dizia explicitamente que a história havia sido mal 
contada. A menina foi salva, mas não pelo caçador, quando o lobo tentou comê-
la, sua boca foi queimada pelo capuz de ouro que ela usava, que era encantado. 
Esta versão está presente em O Livro Vermelho das Fadas 
                             
Link da Atividade:   https:// youtu.be/IvcMmchaKAQ;  

Pela Estrada a Fora – João de Barro. 

Atividade: Montando a cesta para levar para a Vovó cantarolando. 

Recursos: Celular, Tablet, Computador, bacia, frutas, legumes, bolachas 

Estratégia: Para iniciar a brincadeira, em um primeiro momento, o responsável 

deverá separar uma cesta (bacia ou pote), algumas frutas, legumes, bolachas, 

ou o que tiverem disponível para montar a cesta da Vovó, e reserve. 

Em seguida em um lugar aconchegante da casa, sente-se com a criança para 

assistirem o vídeo “Pela Estrada a Fora”, para apreciação.  Aproveite esse 

momento para explicar para a criança que juntos irão montar uma cesta com 

guloseimas para levarem para a Vovó (tia, irmã, amiga), igual a Chapeuzinho 

Vermelho fez. Depois, coloque o vídeo novamente, utilizando-o como apoio 

auditivo e junto com a criança (que já anda), farão um passeio pelos cômodos 

da casa ou pelo quintal cantarolando a canção (...) “pela estrada a fora, eu vou 

bem sozinha, levar essa cesta para a Vovozinha”, ela mora longe e o caminho é 

deserto e, o Lobo Mau passeia aqui por perto”.  

Para os que ficam de pé, mas ainda não andam, segure-a pelas mãos para que 

se sinta segura e auxilie na caminhada para que aproveite o passeio 

cantarolando a canção. 

https://youtu.be/IvcMmchaKAQ


Para os bebês, os responsáveis farão os movimentos com a criança no colo, 

cantarolando a música e batendo palmas.  Em seguida deixará que a criança 

explore os alimentos que estão na cesta (bacia). 

Observação:  Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos, 

fotos ou descritivo, observando e relatando quais foram as reações das crianças, 

se demonstraram interesse e curiosidade ou não, se demostrou medo ou alegria. 

Curiosidade sobre esta atividade:  Os bebês experimentam o mundo pelos 

sentidos, usando movimentos simples em suas explorações. A musicalização 

para crianças favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do 

senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, 

concentração, atenção, do respeito ao próximo, também contribui para uma 

efetiva consciência corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA:27 /10/2021 SEMANA: 32 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Experimentar as possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

       
       
  Link: https://youtu.be/JkeyELnyNRQ 
 Caranguejo não é peixe/ Bob Zoom/ vídeo infantil Músical Oficial 
 
 

Atividade: Brincar de Caranguejo. 

 

Recurso:  TV, celular ou notebook. 

Estratégia:? O adulto deverá colocar o vídeo para assistir junto com a criança 

"Caranguejo não é Peixe" de Bob Zoom. Depois explicar para a criança que o 

caranguejo é um   animal que existe nas ilhas e também mora nas ilhas da 

Austrália, como aqui em nosso país também. no Brasil também  o Caranguejo e 

o Siri que são da mesma família de crustáceos.  Você sabia que tem pessoas 

que comem os caranguejos? Ele é muito saudável e nutritivo.  

Vamos brincar de imitar o caranguejo? O adulto deverá andar de lado para a 

criança imitá-la, se quiser deverá colocar o vídeo novamente para a brincadeira 

ficar mais animada e bater palmas e os pés igual ao vídeo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade tem como objetivo trabalhar 

a lateralidade e saber um pouco sobre os bichos que vivem na Austrália também. 

 

 

 

 

https://youtu.be/JkeyELnyNRQ

