
 

Prefeitura Municipal de Mesquita 
Unidade Escolar: CMEI Carmem Montes Paixão Ano letivo: 2021 
Ano de escolaridade: Berçários 1 e 2                   Turno: INTEGRAL 
Data da atividade: 29/11/2021 e 03/12/2021      

ATIVIDADE DIÁRIA 
 

 
 

Segunda-feira – 29/11/21 

 

Hora da História:  

Vamos apreciar uma linda história, contada por nossa auxiliar de creche Lais, que trabalha 

na turma do berçário 2. História: O dinossauro que não conseguia falar. O vídeo será 

postado no grupo da turma. 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 

 



 

Terça-feira – 30/11/21 

Atividade de encaixe usando caixa de sapato 

Para realizar esta atividade, vocês precisarão de uma caixa de sapato, algumas bolinhas, 

que vocês receberam no kit pedagógico ou podem ser produzidas com papel amassado 

(encartes de mercados, folhetos, etc.) Basta fazer um furo na tampa da caixa e incentivar 

o bebê a colocar a bolinha dentro da caixa.  

 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

  

     

 

 

 
 

   



 

Quarta-feira – 01/12/21 

Explorando odores 

 

 

Para esta atividade vocês precisarão de alguns objetos que exalem odores diferentes, 

como: sabonete, limão, lenço com um pouco de perfume, flores, etc. Organize o espaço 

seguro e tranquilo, disponha os objetos e deixe que o bebê explore os objetos, os cheire e 

faça suas descobertas.  

 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 

 



 

Quinta-feira – 02/12/21 

 

Hora da música: O girassol 

Autores: Vinicius de Moraes e Toquinho 

Cantora: Jane Duboc 

Vamos ouvir uma música que fala sobre girassóis ?! Vocês sabiam que Toquinho e 

Vinicius de Moraes são dois compositores brasileiros muito importantes?! Eles faziam 

músicas maravilhosas, sobretudo para as crianças. Mas pensando bem, muitos adultos 

também amam suas músicas. 

 

Imagem retirada da internet 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bufG-JatMqQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bufG-JatMqQ


 

Sexta-feira – 03/12/21 

Hora da história 

Preparem um espaço aconchegante e assistam juntos a esta bela história escrita pelo 

artista Emicida. 

História: Amoras 

Autor: Emicida 

Ilustrações: Aldo Fabrini 

 

 

Imagem retirada da internet 

Link de acesso: https://youtu.be/Avt7s8XgDjs 

 

 

 

https://youtu.be/Avt7s8XgDjs


 

Dica cultural  
 
Vamos aprender sobre o céu, estrelas, dias e noites?!  

 

 
Imagem retirada da internet 

 

 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-

us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff6

94dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-

+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4 

 

 

 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637884819~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F1365%2F17%2F431826988%2F1877872868.mp4~hmac=6144990f5018fcff694dbf4d0b2b1e50002068b8faceb5fee55ebfea2480dc2a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/1365/17/431826988/1877872868.mp4?filename=Pack1+-+R1-EI-D4+-+C%C3%A9u%2C+Estrelas%2C+Noite+e+Dia.mp4

