
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/10/2021 SEMANA: 32 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por 

noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em 

brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

 

 
 

Link da atividade:  

https://www.youtube.com/watch?v=8kWNh4ubID0 

Como fazer: Origami - Barco de papel. 

https://www.youtube.com/watch?v=zer23u9bxEo 
Barquinho de Papel | Cocoricó. 
 

Atividade: Barquinho de Papel. 

Recurso: Mídias audiovisuais (celular, tablet, Smart TV, notebook, 

computador, DVD), pen drive, sulfite A4, TNT azul ou qualquer outro tecido 

maleável. 

Estratégia: O adulto juntamente com a criança irá assistir ao vídeo “Como 

fazer: Origami – Barco de papel” para realizar a dobradura. Após realizarem a 

dobradura, em um local espaçoso ao som da música Barquinho de Papel, o 

adulto juntamente com a criança irá brincar com o barquinho ao som da música 

“Barquinho de Papel – Cocoricó”, colocando-o sobre o tecido balançando. 

Durante este momento o adulto deverá orientar a criança por meio de 

comandos como: para cima ou para baixo, dentro ou fora e etc.  

Curiosidade sobre esta atividade: O brincar livre mais bem significa provocar 

a criança, desafiando-a a trabalhar com elementos soltos para criar e imaginar 

situações. Esta é uma atividade sensorial, em que se trabalha com a 

coordenação motora fina, o abrir e fechar do pano, a organização do espaço, a 

ordem. 

https://www.youtube.com/watch?v=8kWNh4ubID0
https://www.youtube.com/watch?v=zer23u9bxEo


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/10/2021  SEMANA: 32 

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: CONFECCIONANDO MORADIA DOS PORQUINHOS  
 
Recurso: Gravetos ou palitos, folhas e papel picado. 
 
Estratégia:  
Está semana estamos trabalhando tipos de moradias aqui no Brasil e 

dos Estados Unidos, vocês aprenderam como foi à moradia dos Três 

Porquinhos, que tal agora confeccionarmos as casinhas dos Três 

Porquinhos? 

O adulto fará em uma folha o desenho das casinhas, após desenhar 

convide a criança para irem a uma área livre, coletar pedacinhos de 

galhos de árvores (gravetos), se preferir podem utilizar palitos de 

sorvete ou de fósforo, gramas ou folhas, e picar o papel, depois vão 

colocando esses materiais nas casinhas desenhadas, representando as 

casinhas dos três porquinhos (de madeira, de palha e de tijolo). 

Divirtam-se confeccionando as casinhas, mas não se esqueça de 

registrar para nos mostrar. 

OBSERVAÇÃO: aqui no Brasil as maiorias das casas são de tijolos 

(blocos) e nos Estados Unidos a maioria são feitas de madeira e 

algumas delas os donos levam para outras cidades quando se mudam, 

pois tem a facilidade de engatar nos carros.  

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Essa atividade auxilia no desenvolvimento da coordenação motora fina, 
percepção visual e imaginação promovem o conhecimento e a 
valorização da própria cultura e de outras. 
 



 
    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/10/2021 SEMANA: 32 

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

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidade de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 

                      
  
Link da atividade:  https://www.youtube.com/watch?v=yFVJ5ZtybUk  

Cesta de Objetos com Trama.                                 

Canal: Massacuca. 

 

Atividade: Brincadeira Ayatori (Cama de Gato). 

 

Recursos: Barbante, caixa ou cesto, brinquedos, objetos diferentes cores, 

formas e texturas de tamanho médio. 

 

Estratégia: Adaptação da brincadeira para crianças pequenas. 

Pegue um cesto ou uma caixa, em seguida amarre um fio de malha ou 

barbante na parte superior, de uma extremidade a outra, criando uma teia e 

coloque alguns brinquedos ou objetos. 

A brincadeira é deixar a criança colocar as mãos por entre a trama criada, com 

o objetivo de recuperar seus brinquedos. 

Comemore junto com o pequeno quando ela conseguir retirar algum objeto, 

estimulando a continuar a brincadeira. 

Observe o comportamento da criança durante a realização da brincadeira, 

registre se ela conseguiu retirar os objetos com facilidade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Ayator i  (あやとり )  é uma brincadeira 

popular no Japão e também pode ser encontrada em diversos locais do mundo. 

No Brasil, por exemplo, é conhecida como “cama de gato”. 

Proposta da atividade é conhecer brincadeiras do continente asiático. Estimular 
a curiosidade, raciocínio e a perseverança 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yFVJ5ZtybUk

