
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com 

a orientação de um adulto. 

 

 
 

Hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal, vamos brincar de cabra 
cega, mas nessa cabra cega ao invés de corrermos atrás de alguém com 
os olhos vendados, nós vamos ter de descobrir qual é o alimento. 
Você sabia que a cabra cega, brincadeira que estamos adaptando foi 
inventada na China? Um país que fica na Ásia assim como o Japão. 
 

Atividade: Adivinhando o que é. 

 

Recurso: Frutas, legumes, verduras, o que tiver em casa. 

 

Estratégia: O adulto sentará a criança num lugar aconchegante e vai explicar 

pra ela como funciona a brincadeira. Primeiro vai apresentar os alimentos para 

a criança a deixando pegar, cheirar, sentir os alimentos, depois dirá a ela que 

vai vendar seus olhos para que ela adivinhe qual é o alimento. Em seguida, 

dará um alimento para ela e pedirá para que ela diga qual alimento é. Auxilie a 

criança se for necessário. Registre esse momento com vídeo ou fotos e 

compartilhe conosco. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: As crianças aprendem melhor quando as 

informações são processadas por mais de um dos sentidos ao mesmo tempo. 

Nessa atividade eles usaram alguns deles como o tato, olfato e o paladar. O 

estímulo aos sentidos ajuda no desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e 

emocional dos pequenos. 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2021  SEMANA: 
31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

 

 
 

 

Atividade: Desenho em família. 

Recursos: Folha para desenho como sulfite, cartolina ou algum outro 
tipo de folha disponível, revistas, cola, tesoura e giz de cera, tinta ou 
outro material riscante disponível. 
Estratégia: No decorrer da semana realizamos uma deliciosa culinária e 
hoje vamos representá-la em desenho, iniciar explicando para criança o 
conteúdo da atividade, relembrar a culinária que foi realizada e dialogar 
sobre quais legumes, verduras e temperos foram utilizados, as 
quantidades, o país que foi trabalhado e como foi a degustação. 
Após o adulto irá desenhar na folha um círculo para representar um 
prato e dentro dele juntos desenhar e colorir os elementos da salada ou 
colar recortes de revistas, nesse caso deixando a criança folhear a 
revista e manusear as imagens. Auxiliar a criança no processo de 
desenhar, colorir ,folhear e colar. 
Compartilhe no grupo da sala os registros e se a criança manteve a 
concentração e atenção, se participou do diálogo, se conseguiu 
desenhar, colorir, folhear e  manusear imagens. Boa realização.   
Curiosidade sobre esta atividade: Possibilita o conhecimento de 

diferentes culturas e momento afetivo em família, estimula a 

coordenação motora fina ao desenhar, colorir, folhear e colar e os 

sentidos visão, tato e audição e a funcionalidade dos recursos. 

 

 



    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:22/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Kátia e Marisa. TURMA: 
Berçário 2 C 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar diversos ritmos e músicas. 

 

 
  
Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=NxsY1qUaQ9Q  

(FEIJÃO E ARROZ) Musicalização divertida #Atividades musicais. 

Canal: Musicalização divertida.  

Atividade: Qual o barulhinho do feijão e arroz? 

Recursos: Duas unidades de garrafa pet pequena, grãos arroz e feijão e duas 

colheres. 

Estratégia: Um adulto irá auxiliar a criança a colocar de 1 a 2 dedos de altura 

de feijão em uma garrafa e na outra garrafa colocar arroz, feche a garrafa com 

força ou cole de maneira que a criança não abra. 

Escutar a música “Feijão Arroz”, acompanhar e fazer o que a música pede. Quando a 

música falar feijão, a criança irá chacoalhar a garrafa com feijão e quando a música disser arroz 

chacoalhar a garrafa com arroz. 

Um responsável poderá auxiliar e acompanhar batendo as colheres no ritmo da música. 

(Observação: Nessa idade a criança não ainda não possui habilidades para fazer todos os 

movimentos citados na música). 

 

Curiosidade sobre esta atividade: O arroz e feijão é uma refeição típica no 

Brasil, que os brasileiros costumam comer todos os dias, tanto no almoço 

quanto na janta. O arroz está presente na mesa de diversos países do 

continente europeu elaborado de diversas maneiras. 

Proposta da atividade levar a criança a ter o contato físico com os grãos do 

arroz e feijão e trabalhar a musicalização e ritmo.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NxsY1qUaQ9Q
https://www.youtube.com/hashtag/atividades

