
 

 

 

 

Rua Inácio Serra, 473 – Chatuba – Mesquita – Rio de Janeiro – RJ Tel.2792-5915 E-mail: cmmsduarte@mesquita.rj.gov.br 

Prefeitura Municipal de Mesquita 

Secretaria Municipal de Educação 

Direção de Educação Infantil 

CEMEI Margarida da Silva Duarte   Ano Letivo: 2021 

Ano de Escolaridade: Berçários - Turno: Integral   

 

Objetivos da Semana: Estimular a oralidade através da cordialidade. Intensificar o uso das palavras mágicas 

no cotidiano familiar;  

Link do vídeo: https://youtu.be/jNaeZGcbn-k 

Data da atividade: 03/11/21 – Vídeo Educativo. Palavras mágicas 

Desenvolvimento: Assistir ao vídeo e incentivar as crianças a serem cordiais e educadas. 

Objetivo do dia: utilizar palavras mágicas ao pedir algo para Criança, para que a mesma aprenda com 

exemplo do adulto a serem cordiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jNaeZGcbn-k
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Objetivos da Semana: Estimular a oralidade através da cordialidade. Intensificar o uso das palavras mágicas 

no cotidiano familiar;  

Data da atividade: 04/11/21 – Coordenação motora. Encaixar fichas na lata. 

Desenvolvimento: usar uma lata vazia de leite ou mucilon, fazer uma abertura na tampa para encaixar 

fichas de papelão. Use a criatividade e pinte as fichas de qualquer cor, incentive a criança a guardar as 

fichas, depois use esse incentivo para estimular as crianças a guardarem os brinquedos. 

Objetivo do dia: Estimular através do brincar a criança a guardar os brinquedos mantendo a organização. 

Use as palavras mágicas ao pedir que elas guardem os brinquedos. 
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Objetivos da Semana: Estimular a oralidade através da cordialidade. Intensificar o uso das palavras mágicas 

no cotidiano familiar;  

Data da atividade: 05/11/21 -  brincando com bolas sensorial – dividir brinquedos com os irmãos. 

Trabalhando dentro e fora. 

Desenvolvimento:  com uma bacia ou banheira coloque as bolas sensorial que receberam no kit dentro. 

Incentive a criança tirar e colocar dentro da banheira, chame os irmãos para participarem da atividade, 

estimulando o ato de partilha entre eles. 

Objetivo do dia: Incentivar a criança ser bondosa além de apreender sobre o conceito de dentro e fora. 

 

 

 

Dica Cultural:  https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1635148332~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-

us%2F01%2F1365%2F17%2F431826973%2F1877874826.mp4~hmac=158aa79eb292342fcbf9484b60ffe6e1

2799aaed6d716b170c8a07d86942728e/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/1365/17/431826973/1877874826.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D2+-

+Grupos+e+Forma%C3%A7%C3%A3o+Social%3A+Quem+Sou+Eu.mp4  

 

 

 

 

 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1635148332~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826973%2F1877874826.mp4~hmac=158aa79eb292342fcbf9484b60ffe6e12799aaed6d716b170c8a07d86942728e/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826973/1877874826.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D2+-+Grupos+e+Forma%C3%A7%C3%A3o+Social%3A+Quem+Sou+Eu.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1635148332~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826973%2F1877874826.mp4~hmac=158aa79eb292342fcbf9484b60ffe6e12799aaed6d716b170c8a07d86942728e/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826973/1877874826.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D2+-+Grupos+e+Forma%C3%A7%C3%A3o+Social%3A+Quem+Sou+Eu.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1635148332~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826973%2F1877874826.mp4~hmac=158aa79eb292342fcbf9484b60ffe6e12799aaed6d716b170c8a07d86942728e/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826973/1877874826.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D2+-+Grupos+e+Forma%C3%A7%C3%A3o+Social%3A+Quem+Sou+Eu.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1635148332~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826973%2F1877874826.mp4~hmac=158aa79eb292342fcbf9484b60ffe6e12799aaed6d716b170c8a07d86942728e/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826973/1877874826.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D2+-+Grupos+e+Forma%C3%A7%C3%A3o+Social%3A+Quem+Sou+Eu.mp4
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Objetivos da Semana: Estimular a oralidade através da cordialidade. Intensificar o uso das palavras mágicas 

no cotidiano familiar;  

Data da atividade:  06/11/21 – Coordenação motora fina. Concentração – Sábado Letivo. 

Desenvolvimento: essa atividade pode ser realizada no chão. Prenda as bolas sensoriais adquiridas no kit, 

com uma fita durex ou fita crepe e estimule a criança soltar as fitas. 

Objetivo do dia: desenvolver habilidades motoras e concentração. 

 

 


