
 

 

Atividade 4 

5ª Feira 

CAVALO DE PAU (Roda) 

 Para a realização desta atividade, tudo que vamos precisar: 

1. Lave bem a garrafa Pet, retire o rótulo e deixe secar. 

2. Deixe a garrafa em pé, amarre com a corda na parte de baixo. 

3. Amasse e dobre para baixo a parte próxima ao gargalo. 

4. Com a mesma corda utilizada para amarrar a parte de baixo, prenda a parte 

descrita acima. 

5. Agora comesse a fixar as orelhas, olhos e demais detalhes. Use cola 

apropriada. 

 A ideia é usar a criatividade para incrementar o brinquedo.  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA  03/09/2020 SEMANA 1 

PROFESSOR:  Adriana, Andrea, .Antonia,Carmem, Esmeralda,  Iara TURMA 
BIA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e 

cultural, construindo uma imagem positiva de si (...), nas diversas experiências de cuidados, 

interações, brincadeiras e linguagens (...) no contexto escolar e comunitário. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA 03/09/2020 SEMANA: 

PROFESSOR: TURMA: BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTO E MOVIMENTO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: MOVIMENTAR AS PARTES DO CORPO PARA 
EXPRIMIR CORPORALMENTE EMOÇOES NECESSIDADES E DESEJOS 

 

 

 

                        ATIVIDADE: CAMBALHOTAS 
 
 Agora que você já conhece alguns artistas do circo sugiro que se divirta e brinque de 
forma prazerosa. 
Coloque colchões no chão e ensine a criança a rolar tentando dar cambalhota. Apoie as 
mãos e empurre os pés no chão de forma que o quadril vai levantando e ...OPA! Que 
delícia! O Corpo rola... 
Essa atividade é muito apreciada pelas crianças, e consiste na repetição de gestos e 
movimentos simples. A finalidade desses movimentos é fazer com que a criança 
desenvolve a adaptação o domínio corporal, quanto mais ela se dobra, arredonda mais 
músculos ela trabalha aumentando assim a oxigenação. 
Coloque a música da XUXA: 
UMA CAMBALHOTA 
DUAS CAMBALHOTAS 
BRAVO, BRAVO... 
 
 

                    


