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Turma: Berçário e Berçário 1         -            Turno:Tarde 

Professora : Vânia Knuth Fenzke 

 

As atividades sugeridas abaixo devem ser realizadas com seus filhos 

conforme disponibilidade de materiais em casa, onde também podem ser 

substituídos por outros, os  quais sejam mais acessíveis as famílias. Famílias 

peço que registrem o momento de realização das atividades e compartilhem 

no grupo da turma. 

Este momento de interação com a professora, colegas e atividades é muito 

importante neste momento de distanciamento para que possamos manter 

o vinculo afetivo. 
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ATIVIDADE 1 

Cantando os cinco sentidos ( vídeo professora) 

 

Mamãe agora vamos organizar um  cesto com alguns 

materiais para  explorarmos os 5 sentidos. 

Ex: uma fruta, um espelho pequeno, frasco de perfume 

vazio ou um algodão com cheiro, um objeto que faça som 

e uma pedra ou bola pequena para apertar. 

Explorar todos os itens relacionando com os sentidos. 

 

 

 



Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos 

Turma:   Berçário 1         -            Turno:Tarde 

Professora : Vânia Knuth Fenzke 

ATIVIDADE 2 

História cantada: Joana e as frutas( vídeo da professora) 

Com mensagem sobre termos uma alimentação 

saudável. 

 

Agora quero ver qual é a fruta que você mais gosta? 

Vamos preparar uma salada de frutas mamãe, deixar que 

as crianças ajudem.  

Se preferir também pode ser um suco natural. 

Explorar  bem o cheiro, a cor e o gosto de cada uma das 

frutas que usar na salada. 

PEGAR UM PAPEL NO TAMANHO 20X20 E COLAR A 

IMAGEM DA FRUTA QUE A CRIANÇA GOSTA DE COMER 

OU DESENHAR E DEIXAR A CRIANÇA PINTAR. 
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Atividade 3 

Historia: OTato do gato ( video da professora) 

 

  

Mamãe pegar uma caixa ou um saco e colocar alguns 

objetos dentro para reconhecer o macio e o duro. 

Objetos macios: bicho de pelúcia, esponja, entre outros. 

Objetos duros: carrinho, peças de lego, entre outros. 

Também podemos explorar o ambiente externo e sentir a 

textura das plantas, folhas, tronco, assim como das pedras, 

entre outros. 

REGISTRO: VAMOS FAZER UM LIVRO DOOS SENTIDOS. 

PEGAR UM PAPEL NO TAMANHO 20X20 E COLAR AREIA, 

JUNTO COM A CRIANÇA 
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Atividade 4 

História: O Ratinho ( vídeo professora) 

 

  

 

ma 

Mamãe agora vamos sentir os cheiros que nos rodeiam, 

cheiro de perfume da mamãe e do papai, de comida, de 

frutas que tiver em casa, flores se tiver no jardim, folhas de 

árvore, chás ou ervas aromáticas, canela, cravo, entre 

outros. 

PEGAR UM PAPEL NO TAMANHO 20X20 E COLAR ALGO 

COM CHEIRO(CRAVO, CANELA, FOLHAS HORTELÃ), 

JUNTO COM A CRIANÇA 
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Atividade 5 

Historia: Bom dia todas as cores( vídeo da professora) 

  

 

FFamilia vamos fazer com que a criança visualize as cores 

do seu cabelo e olho em frente ao espelho. 

Depois explorar as cores das roupas que está usando 

calça, blusa, tênis..... 

Da mamãe quais as cores da roupa da mamãe, do papai, do 

irmão, irmã.... 

Também podemos explorar as cores do ambiente externo 

Das plantas, cores das casas, entre outros.... 

PEGAR UM PAPEL NO TAMANHO 20X20 E COLAR FOLHAS 

DE PLANTAS OU FLORES, JUNTO COM A CRIANÇA 

 



 

 

  


