
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manusear diferentes portadores textuais, 

demonstrando reconhecer seus usos sociais.  

 

 
 
 

Atividade: Confecção do Passaporte. 

 
 

Recurso: Papel sulfite A4, papel cartão, foto da criança (5X7) e modelo do 

passaporte em PDF. 

 

Estratégia: O adulto irá apresentar o passaporte à criança explicando que para 

viajar de avião e navio se faz necessário o uso deste documento. A cada 

viagem o documento receberá um carimbo. Para o ensino remoto será enviado 

um modelo em PDF via aplicativo de mensagens. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A construção da identidade é gradativa e 

se dá por meio das interações sociais. Ora as crianças imitam o outro, ora 

diferenciam-se dele. Para ajudar as crianças nesse processo faz-se necessário 

criar situações nas quais elas se comuniquem e expressem desejos, 

desagrados, necessidades, preferências e vontades. 

 

 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

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/ON6rVJaPY5E 

        Brincadeira de sopro.  

          Atividade: Brincadeira de sopro  

Recursos: Rolinho de papel higiênico; canetinha. 

 
Estratégia: No decorrer da semana estamos aprendendo sobre as 
moradias; agora vamos fazer uma brincadeira que se brinca em vários 
Países;  igual o lobo na história dos três porquinhos; ele pediu para os 
porquinhos abrirem a porta senão ele ia soprar bem forte e derrubar a 
casa; vocês criança vão encher o pulmão de ar e soprar bem forte; não 
para derrubar uma casa mas para assoprar uma casinha, e exercitar a 
musculatura da boca; Como mostra no vídeo acima. 
Observação: o adulto faz um desenho de casinha no rolinho de papel 
higiênico; ou outro desenho a critério da criança; não se esqueçam de 
compartilhar este momento no grupo. 
 
Curiosidade sobre esta atividade: O sopro é muito importante no 

desenvolvimento da musculatura das bochechas; da língua; dos lábios; 

auxilia no fortalecimento da mastigação; na dicção; e fala da criança; é 

indispensável ter uma musculatura boa; durante o desenvolvimento da 

criança.  

 

 

https://youtu.be/ON6rVJaPY5E


    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

                                     
Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=gh1v5uPKl2Y _  The 

Taiso（ザ・タイソウ）- Short Version.  

 
Atividade: Ginástica japonesa coreografada. 
 
Recursos: Internet, celular, tablet, computador e espaço amplo. 
 
Estratégia:  
O adulto junto com a criança e os demais familiares assistirão ao vídeo da   
ginástica japonesa coreografada da rádio Taiso, acompanhando os gestos e 
movimentos. Promova uma conversa com a criança sobre a importância da 
prática de atividade física para nossa saúde. Que a ginástica do vídeo, é uma 
espécie de ginástica padronizada que se integrou a cultura japonesa e se 
estende a toda população, todos os dias de manhã a rádio mobiliza a 
população japonesa a fazer uma rotina de exercícios em conjunto. Na escola, 
trabalho, no parque, onde sintonizar a rádio. No Brasil em algumas empresas 
existe a prática da ginástica laboral, é a realização de exercícios físicos antes, 
durante ou depois o expediente para, além de descontrair, garantir ao 
colaborador mais disposição na execução de suas tarefas diárias. Partilhe no 
grupo de pais da escola a realização. 
 
 Curiosidade sobre esta atividade:  
A proposta é explorar formas de deslocamentos acompanhando gestos e 
movimentos, seguindo orientações através de descobertas nos costumes e 
hábitos da cultura japonesa. Incentivar hábitos saudáveis de atividade física. 
Ampliar o vocabulário 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gh1v5uPKl2Y

