
 

Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 
Cristal – RS – 2019. Cel. (51) 997854570. 
Av. Darcy Peixoto da Silveira Filho,170. 

Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 
For velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

 

 
 

Turma – Berçário 2B Tarde 
Professora – Silvana  
 

Atividade 1 – Trabalhando coordenação motora grossa.  Material: Pedaço 
grande de tecido, massa de modelar. Faça bolas com a massa de modelar, 
espalhe sobre o tecido e peça para a criança amassar com os pés. Demais 
orientações no vídeo Link: https://www.youtube.com/watch?v=S3_9eJyQCYM&t=8s 

Vídeo. Massa de modelar caseira.  

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=-914bjobOno&t=28s 

Música. Batalha do movimento. Link : 
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k&t=98s 

 

Atividade 2 – Trabalhando coordenação motora grossa. Material: 
Cadeiras, folhas de papel, tiras de tecido e canetinha  . Desenhe as mãos 
da criança uma ao lado da outra na folha de papel, coloque as cadeiras de 
costas uma para outra deixando um espaço entre elas e amarre nesse 
espaço a tira de tecido, use estes materiais para formar um circuito, 
conforme atividade 2 do vídeo. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=S3_9eJyQCYM&t=8s  

Música. Pop pop . Link : https://www.youtube.com/watch?v=YKP7xvuHmZU  

 

Atividade 3 – Trabalhando coordenação motora grossa. Material: tijolos. 
Ordenar os tijolos em fila formando uma espécie de plataforma. Auxiliar a 
criança para que caminhe sobre a plataforma. Demais orientações no 
vídeo.  Link: https://www.youtube.com/watch?v=S3_9eJyQCYM&t=8s   

Música. Pula pula, pipoquinha.  Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 
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Atividade 4 _ Trabalhando  coordenação motora grossa. Material: Tinta 
guache. Desenhe uma linha com ondulações, para que a criança possa 
andar sobre a linha, conforme atividade 4 vídeo. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=S3_9eJyQCYM&t=8s  

Música. Pulga aventureira. Link: https://www.youtube.com/watch?v=j70XseTtZs4  

 

Atividade 5_  Trabalhando coordenação motora grossa. Material: Pedaço 
de tecido ou papelão, tinta guache azul, amarelo, vermelho e verde. Faça 
no tecido filas de círculos do tamanho de um prato e pinte, a criança 
deverá pular para o círculo da cor solicitada, conforme atividade 5 do 
vídeo. Link: https://www.youtube.com/watch?v=S3_9eJyQCYM&t=8s  

 

Música. Aprenda as cores. Link:  https://www.youtube.com/watch?v=ulhi5SLq34E  
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