
    

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSOR: Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 

 
Você sabia que o Japão faz parte do continente asiático? E vamos 

conhecer aqui algumas comidas pertencentes a ele. No Japão eles 

gostam muito de comer sushi, um rolinho feito com arroz, legumes, alga e 

peixe cru, que podem ser atum ou salmão, eles também gostam de 

sashimi, nesse prato o salmão um peixe rosado é cortado em tiras finas e 

cruas onde eles mergulham num molho chamado shoyu para dar o 

tempero. Agora que já conhecemos um pouco da culinária do Japão, 

vamos para nossa atividade? 

Atividade: Montando o sushi. 

Recurso: Papel ou plástico preto, papel branco, papel laranja, tesoura e cola. 

Estratégia: O adulto com auxílio da criança irá cortar o papel (plástico) preto 

em tiras grossas, mas não muito compridas, vai colar as pontas formando um 

círculo, em seguida vai pedir para a criança rasgar e amassar o papel branco e 

colocar dentro do círculo preto, depois o adulto vai cortar um pedacinho 

pequeno do papel laranja, passar cola e pedir para a criança colar em cima do 

papel branco, como na imagem abaixo. Pronto vocês fizeram um sushi de 

papel. Registre esse momento com fotos ou vídeo e compartilhe conosco. 

Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade é para estimular a 

coordenação motora fina e o domínio do movimento de pinça, as adquirem a 

capacidade e a habilidade de segurar e rasgar com firmeza, também trabalha-

se com a rasgadura, a percepção sensorial e a concentração 



 
       

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2021  SEMANA: 31 

PROFESSORAS: Bruna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfíces, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

Link da atividade: https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ  MUNDO BITA -
Gostosuras Naturais. 

 Atividade: Salada Criativa. 
Recurso: Tv, celular, prato, verduras ou legumes. 
 
Estratégia: Após assistir ao vídeo, o adulto e a criança irão preparar 
uma salada criativa, decorada com os legumes e verduras que tiver 
disponível em casa, e que a criança goste juntos montem uma salada 
diferente e bem gostosa. 
Vamos usar a criatividade e observem a imagem acima onde temos o 
exemplo de uma salada criativa decorada. Montem suas saladas e bom 
apetite!!! 
 
 
Voces sabiam que as pessoas que moram no país chamado Espanha, 
adoram comer saladas, foram eles que trouxeram o azeite para o nosso 
país. 
Na imagem acima temos a foto da bandeira da Espanha. 
Crie sua salada e tempere com o que você mais gosta. 
Compartilhe,  Filme ou fotografe e poste no grupo da sala. 

 
Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade tem como objetivo 

estimular a alimentação saudável e consumo de verduras e legumes. 

Conhecer tradições culturais e alimentares de outro país. 

 

https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ


    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa  TURMA: 
Berçário 2 C 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura 
no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

                                  

 
 

Link da Atividade: https://youtu.be/oQNVEqVNJJI - Brincadeira das Frutas.                                              

 

Atividade: Brincadeira das frutas. 

 

Recursos: Internet, celular. 

 

Estratégia: 

 

Para a realização da atividade o adulto deverá explicar para a criança como é a 

brincadeira, que no momento do vídeo “Brincadeira das Frutas” ela só poderá 

bater palmas se aparecer alguma imagem de fruta e se aparecer outra imagem 

diferente não poderá bater palmas. E para finalizar a criança deverá falar os 

nomes de quatro frutas que aparecem no vídeo. Registre por fotos ou vídeos 

esse momento de diversão e compartilhe no grupo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

 

As frutas são consumidas no mundo inteiro, por todas as pessoas, e na Itália 

as frutas que são mais produzidas no país são: maçã, laranja e uva. A proposta 

dessa brincadeira é trabalhar a socialização, a atenção, estimular a audição, a 

oralidade e o vocabulário das crianças. 

 

 

  

https://youtu.be/oQNVEqVNJJI

