
 

Prefeitura Municipal de Mesquita 
Unidade Escolar: CMEI Carmem Montes Paixão Ano letivo: 2021 
Ano de escolaridade: Berçário 1 e 2                          Turno: INTEGRAL 
Data da atividade: 25/10/2021 a 29/10/2021      

ATIVIDADE DIÁRIA 
 

 
 

Segunda-feira – 25/10/2021 

Hora da história 

Vamos apreciar a contação de história realizada pela nossa professora Ludimila 

Fernandes. Será postado o vídeo  no whatsapp da turma. 

 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 



Terça-feira – 26/10/2021 

A boa alimentação é muito importante no desenvolvimento dos bebês e na manutenção 

da saúde de todos nós. Por isso vamos incentivar as crianças a comerem coisas saudáveis 

como: legumes, frutas e verdura. Vamos aprender com a Bibi que come de tudo! 

 

Imagem retirada da internet 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=q9kSN6mPd9M 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9kSN6mPd9M


Quarta-feira – 27/10/2021 

A Sua criança gosta de fruta? Qual é a fruta predileta do seu bebê?! Vamos apreciar a 

história A menina que não gostava de frutas. Tire uma foto de seu bebê comendo sua fruta 

predileta e poste em nosso grupo de whatsapp, iremos adorar! 

 

 

Imagem retirada da internet 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LquIqHWh8Ec 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LquIqHWh8Ec


Quinta-feira – 28/10/2021 

Vamos aprender de forma lúdica e divertida o nome de algumas árvores que nos dão 

frutas maravilhosas e muito gostosas.  

 

Imagem retirada da internet 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg


Sexta-feira – 29/10/2021 

Vamos dançar?! 

Para terminar a semana vamos dançar e nos divertir muito! Vamos ouvir a música e 

fazer as expressões que a música solicita. Vai ser muito divertido, não esqueçam de 

compartilhar conosco fotos ou vídeos desse momento. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-4vhdshUAjU&list=RD-

4vhdshUAjU&start_radio=1 

 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4vhdshUAjU&list=RD-4vhdshUAjU&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=-4vhdshUAjU&list=RD-4vhdshUAjU&start_radio=1


Dica cultural 

É fundamental incutirmos nos bebês e nas crianças bem pequenas a importância dos 

cuidados pessoais, como: tomar banho, lavar e cuidar dos cabelos, cortar unhas etc. E na 

dica cultural desta semana o assunto é justamente este. Vamos aprender a nos cuidar?! A 

boa alimentação faz parte desse cuidado com a nossa saúde. 

 

 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1625023983~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-

std-

us%2F01%2F1598%2F17%2F432991192%2F1884499297.mp4~hmac=4b0200803d6f

38142c06c05d42df552aece61b83fc06811cf3d0e4915aeea8cd/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/1598/17/432991192/1884499297.mp4?filename=Pack6+-+R7-EI-D3+-

+Cuidados+Pessoais.mp4 
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