
 
                                 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL CICERA BENEVIDES DOS SANTOS SILVA 

NOME DO ALUNO: DATA 25/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR: Simone e Luciano TURMA: Jardim II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e 
outras formas de expressão. 

 
Orientações aos responsáveis: 
Atividade permanente: pintar o dia de hoje no calendário e ler o alfabeto com a criança. 
 
O adulto deverá fazer a leitura da poesia “Borboletas” de Vinícius de Moraes junto à criança, 
apresente o título e o nome do autor. 

 
Depois de realizar a leitura com a criança, vamos fazer um reconto oral do texto? Para isso é preciso que 
o adulto faça as perguntas e anote no caderno as respostas da criança. 
 
Qual é o título da poesia? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Qual o nome do autor da poesia? 
 
________________________________________________________________________ 



De quantas cores o texto fala? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Quais as cores das borboletas do texto? 
 
 

 
Agora desenhe uma borboleta e pinte da cor que gostar. 
 
Texto para os pais ou responsáveis lerem: 
 
O brincar é a essência da infância e seu uso permite o trabalho pedagógico que possibilita a produção do 
conhecimento e também a estimulação da afetividade na criança. A função educativa da brincadeira 
oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua compreensão do mundo. 
 
É importante que as crianças pequenas tenham a oportunidade de brincar com diferentes objetos e materiais, 
buscando organizá-los em conjuntos ou grupos e os jogos são excelentes recursos nesse sentido, 
desenvolvem habilidades importantes como o raciocínio lógico, a capacidade de construir estratégias, a 
socialização entre outras, uma maneira de aprendizagem prazerosa e significativa. 
 

Jogo de BOCHA  
O jogo de bocha tem origem (conforme alguns historiadores) no Antigo Egito e na Antiga Grécia. O jogo 
consiste em lançar bochas (bolas) e situá-las o mais perto possível de um bolin (bola pequena) 
previamente lançado 
 
Para brincar com as crianças: 
Hoje vamos fazer um jogo muito legal chamado “BOCHA” adaptado para a criança.  
Vamos confeccionar o nosso jogo com materiais recicláveis. Para isso é só ler as orientações abaixo e 
seguir o passo a passo: 
 
1 -  Nós vamos fazer 3 bolas azuis, 3 bolas vermelhas e 1 bola menor amarela. Pode ser de papel 
amassado com durex e pintadas com tinta, pode ser de sacolinha plástica com areia e durex para fechar, 
pode ser com bexigas cortadas a parte do bico cheias de areia.  
2 -  Depois de feitas as bolas, vamos marcar com uma fita ou um risco a posição inicial de onde os 
jogadores vão jogar as bolas. 
3 –  Divide-se as bolas entre os jogadores, cada um ficará com uma cor, tendo assim três chances de 
jogar, a bolinha amarela vai ser o “bolin”. 
4 -  Joga-se primeiro a bola menor amarela (o bolin) e depois cada jogador vai jogar suas bolas se 
alternando e tentando chegar o mais perto possível do bolin, pois quem conseguir ficar mais perto ganha o 
jogo.  
 
Para os pais ou responsáveis: 
É importante que a criança participe da confecção do jogo, manuseie os materiais e experimente essas 
texturas, assim como é importante que ela verifique de perto qual a bola ficou mais próxima da bolinha, se 
possível medir o espaço com uma fita métrica, régua ou até mesmo um pedaço de linha para que ela 
tenha noção de espaço e tamanho. 
 
 
 
Boa atividade! 


