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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:  Levar às famílias a descobrirem que direitos e deveres das crianças estão presentes 

em todos os espaços de relacionamento humano, quer seja em casa, na escola e na sociedade sociedade 

sociedade. 

Link do vídeo: https://youtu.be/3fFyPkMpRis  

Data da atividade: 18/10/21 

Desenvolvimento: assistir ao vídeo para conhecer os direitos e deveres das crianças. 

Objetivo do dia: conhecer os direitos das crianças e é compreender a importância dele para a vida da 

criança. 
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Objetivos da Semana: Levar às famílias a descobrirem que direitos e deveres das crianças estão presentes 

em todos os espaços de relacionamento humano, quer seja em casa, na escola e na sociedade sociedade 

sociedade. 

Data da atividade: 19/10/21 – Direito de ter um nome. 

Desenvolvimento:  Tirar uma foto da certidão de Nascimento da criança e postar no grupo. Depois 

escreva o nome da criança em uma folha e tire uma foto da criança segurando seu nome. 

Objetivo do dia: reconhecendo a escrita do próprio nome. 
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Objetivos da Semana:   Levar às famílias a descobrirem que direitos e deveres das crianças estão presentes 

em todos os espaços de relacionamento humano, quer seja em casa, na escola e na sociedade sociedade 

sociedade. 

Data da atividade: 20/10/21- Direito a saúde. 

Desenvolvimento:  Toda criança tem direito a saúde, educação e lazer. Vamos garantir esse direto. Tire 

uma foto da criança segurando a  caderneta de vacinação da criança ou cartão de consulta, mostre para a 

criança esse documento.  

Objetivo do dia: incentivar a família a garantir o direito a saúde das crianças mantendo caderneta de 

vacinação em dia é consulta de rotina. 
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Objetivos da Semana: :  Levar às famílias a descobrirem que direitos e deveres das crianças estão presentes 

em todos os espaços de relacionamento humano, quer seja em casa, na escola e na sociedade sociedade 

sociedade. 

Data da atividade: 21/10/21 – toda criança tem direito de ser ouvida 

Desenvolvimento: grave um momento de conversa com criança, deixa ela se expressar através da fala ou 

balbuciou. Mande vídeo ou áudio no grupo da turma. 

Objetivo do dia: desenvolver atitudes de carinho e respeito, além de incentivar a fala. 
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Objetivos da Semana: :  Levar às famílias a descobrirem que direitos e deveres das crianças estão presentes 

em todos os espaços de relacionamento humano, quer seja em casa, na escola e na sociedade sociedade 

sociedade. 

Data da atividade:  22/10/21- criança tem direito de brincar. 

Desenvolvimento: vamos incentivar as crianças a brincarem. Brinque junto para estimular a criança a 

desenvolver. Fala, pensamento e imaginação. 

Objetivo do dia: desenvolver coordenação motora, fala, pensamento e imaginação através da brincadeira. 

 

 

 

 

Dica cultural: https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1633761431~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-

us%2F01%2F2588%2F17%2F437944522%2F1911544709.mp4~hmac=dc04a5ebc56af6a28d5f514f4b8686c5

2aec02d3caafff85e38d6847c231de7b/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/2588/17/437944522/1911544709.mp4?filename=Pack8+-+R8-EI-D5+-+Investigando+a+Lua.mp4  
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