
ESCOLA SEM MUROS: 
em casa também se aprende!

Educação Infantil – Berçário



● Nível: Berçário

● Campo de experiência:

EO- O eu, o outro e o nós.

● Habilidade Desenvolvida:

Subir e descer de objetos nas situações de exploração.

● Objetivo: 

Perceber as possibilidades e limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais 

participa



Escolha um local seguro para a realização desta atividade. Faça o desenho de uma árvore

grande e cole na parede ou coloque em cima de uma mesa ou outro local que possibilite para a

criança os movimentos de subir e descer.

Agora desenhe várias frutas (a mesma fruta duas vezes), recorte-as e cole na árvore. A fruta

“repetida” pode ser colocada em uma cesta, caixa ou pote.

Em seguida, diga o nome da fruta e deixe a criança procurar para colar na árvore (onde está a

imagem igual). Exemplo: laranja com laranja. A imagem pode ser fixada com cola (se for brincar

apenas uma vez), velcro, fita crepe ou algo similar. A criança precisará subir em uma escada,

caixote, banquinho ou cadeira (escolha o que considerar mais seguro) para colar a imagem,

ajude-a, caso necessário.

Brincadeira da Árvore



Você pode utilizar frutas verdadeiras e pedir para a criança colocar em uma caixa, por

exemplo, caso não desenhe a árvore ou substituir as frutas por cores, formas

geométricas, tampas ou outros objetos da casa. O importante é a criança encontrar o

que você pedir e realizar o movimento de subir e descer. Será divertido!

Elogie cada conquista: “Muito bem! Você conseguiu”!

Compartilhe conosco esse momento, se possível, enviando uma foto ou vídeo da

atividade.
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