
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 

as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

 

 
 

Atividade: Colorindo os alimentos. 

 
Recurso: Impressões de desenhos de frutas e legumes, lápis, caneta, folha de 

sulfite ou caderno, lápis de cor, giz de cera, canetinha. 

 

Estratégia: O adulto irá desenhar ou imprimir imagens de frutas e legumes 

para que a criança possa colorir, coloque na mesa ou no chão onde for mais 

fácil para a criança o lápis de cor, giz de cera, canetinha, em seguida apresente 

à criança a imagem, exemplo: se for uma banana, pergunte à criança a cor da 

banana, se ela não souber diga a ela, e peça para que pegue o lápis de cor 

correspondente para que ela possa pintar a banana, faça isso com as outras 

figuras até que ela pinte todos os alimentos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Ao pintar a criança gera uma enorme 

quantidade de conexões cerebrais e usa seu conhecimento para criar. Esse 

exercício é um treino para o cérebro, que vai aprender mais e melhor a cada 

vez. Quando a criança usa o lápis, giz de cera e pincéis, ela pratica a 

coordenação motora fina e treina a mão para dominar essas ferramentas. 

 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2021  SEMANA: 31 

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

Objetivo de Aprendizagem: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

 

 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw&feature=youtu.b
e  

           “Palavra Cantada | Sopa” 

Atividade: Brincadeira da estátua. 
Recurso: Celular, televisão. 
 
Estratégia:  
Está brincadeira de estátua é feita no Brasil e na Espanha, onde nos 

dois países leva o mesmo nome. 

O adulto junto com a criança vai ouvir e cantar a música “O que tem na 

sopa do nenê”, depois convide toda a família para juntos brincarem de 

estátua, o adulto deve ficar próximo do aparelho que estiver tocando a 

música, para comandar a brincadeira. Enquanto a música toca todos 

devem dançar e quando o adulto parar a música e falar a palavra 

“estátua” todos devem ficar parados no lugar como estátua, sem se 

mexer, o adulto poderá fazer careta e brincadeiras para ver quem 

consegue ficar parado, quando a música recomeçar todos volta a 

dançar e assim a brincadeira continua pelo tempo que quiserem. 

Divirtam e ao ouvir a música preste atenção nos legumes e verduras 

que contém na sopa mostrando a criança como elas são importantes 

para a nossa saúde, e não se esqueçam de registrar para nos mostrar. 

Observação:  Está brincadeira de estátua brinca-se tanto aqui no Brasil 

como lá na Espanha e tem o mesmo significado. 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Nesta atividade vamos trabalhar atenção auditiva, movimento e controle 
corporal, coordenação, equilíbrio e ritmo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw&feature=youtu.be


 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:21/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.  

 

 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=S2pqef-0Xr0 - O grande Rabanete 

- História Infantil para crianças. 

Atividade: Assistir o vídeo – História infantil “O grande rabanete”. 

Recurso: Vídeo musical, celular, computador, tablet. 

Estratégia: O adulto junto com a criança assistir o vídeo da história infantil “O 

grande rabanete”,  

O rabanete é uma hortaliça cultivada na Europa desde a antiguidade, hoje é 

consumida em outros lugares como aqui no Brasil. É atrativa por ter um sabor 

adocicado, refrescante e picante. Após assistir o vídeo promover um pequeno 

diálogo sobre a história e fazer perguntas como? Quem plantou o rabanete? 

Em que lugar o vovô plantou?  O rabanete ficou grande ou pequeno?  Para que 

o vovô queria arrancar o rabanete? E você gostaria de experimentar salada de 

Rabanete? Observe se a criança gostou da história. Envie vídeo ou foto do 

momento da atividade. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é enriquecer e ampliar o vocabulário da criança 

formulando perguntas para a criança responder referente a história, estimular a 

criança conhecer e experimentar esse alimento saudável.    

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S2pqef-0Xr0

