
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/10/2021 SEMANA: 32 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

 
 

 

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

Patati Patatá – Nosso Avião. 

 

Atividade: Brincando de avião. 

 

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

computador, DVD) 

 

Estratégia: Em um local espaçoso a criança juntamente com o adulto irá 

dançar descontraidamente ao som da música “Nosso avião – Patati Patatá” 

durante este momento o adulto deverá dizer à criança que o avião voa no céu 

levando as pessoas para lugares bem distantes. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A dança oferece infinitas possibilidades de 

experiências e vivências, descobertas do corpo e de seus movimentos, 

construindo uma consciência corporal.  

 

 

 

 

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


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/10/2021  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. 

 

 

 
 

 

Atividade: Brincando de cabana. 

Recursos: Cadeiras e cobertor ou cabana de brinquedo e brinquedos 
de personagens que a criança mais aprecia. 

 
Estratégia: O adulto irá escolher um local confortável para montar a 
cabana, após montar pedir para a criança escolher alguns brinquedos 
de personagem para levar para ela, explicar para a criança que a 
cabana é como uma casinha e os brinquedos são como os moradores, 
destacar que a cabana tem chão, porta, telhado e outros juntos brincar e 
aproveitar esse momento aconchegante. 
Compartilhe no grupo da sala os registros e se a criança escolheu os 
seus personagens preferidos, se compreendeu a explicação e se 
brincou em família na cabana. 
 
 
Curiosidade sobre esta atividade: Possibilita momento afetivo em 

família e o conhecimento de moradias, estimula o reconhecimento de 

personagens e o desenvolvimento da coordenação motora, sentidos 

visão, tato e audição e a criatividade e imaginação. 

 

 

 



 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/10/2021 SEMANA: 32 

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

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

 

 
 

Link: https://youtu.be/XqZsoesa55w 

Bebê Tubarão Dança | Cante e dance! | Canções animais | PINKFONG Songs 

for Children. 

 

Atividade: Cantar e dançar a música “Dança do Bebê Tubarão/ Baby Shark”. 

 

Recurso: Vídeo musical, celular, computador ou smart. 

 

Estratégia: O irá assistir ao vídeo musical: “Dança do Bebê Tubarão” – Baby 

Shark, juntamente com a criança. 

Acompanhar e dançar a música junto a criança. Baby Shark é um vídeo 

educativo, criado para crianças até 3 anos, mas se tornou popular entre 

adultos, na Coreia do Sul (Continente asiático) e em vários países como aqui 

no Brasil. Compartilhe no grupo dos pais a realização da atividade.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: A proposta da atividade é ajudar no 

desenvolvimento da linguagem, processar diferentes sons, inclusive o da fala, 

desenvolver a psicomotricidade através de movimentos básicos e palavras com 

repetição.  

 

 

 

https://youtu.be/XqZsoesa55w

