
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: FIORINDO RONCON 

NOME DO ALUNO: DATA 14/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSOR:  Liliana TURMA: JD I 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Agir de maneira independente com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 

CORES E FLORES 
BRINCAR DE ELEFANTINHO COLORIDO 

 
Essa atividade é super divertida e importante pois, trabalha a atenção, agilidade, memória 
e conhecimento das cores. 
Primeiro: Escolhe um lugar com bastante espaço e que tenha muitos objetos coloridos. 
Quanto mais crianças, mais divertida fica a brincadeira. 

Desenvolvimento: Uma criança ou até mesmo um adulto próximo é escolhido para 
comandar. Esse fica na frente dos demais e diz: “Elefantinho colorido! ”. Os demais 
perguntam: “Que cor? ” O que está comandando escolhe uma cor e começa a contar o 
tempo, os demais saem correndo para trazer algo que tenha aquela tonalidade antes que 
termine o tempo da contagem.  
 
Sugestão: Assistir o vídeo “Brincar em casa – Elefante colorido, ”para combinarem as 

regras para essa brincadeira através do Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VD4nO4kyXRY 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VD4nO4kyXRY


 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: FIORINDO RONCON 

NOME DO ALUNO: DATA 17/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSOR: Liliana TURMA: JD I 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Demonstrar controle e adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades. 

CORES E FLORES 
BRINCAR COM O “BARANGANDÃ” 

A brincadeira com barangandã. Estimula a criatividade e a coordenação motora, 
trabalha a percepção visual, movimento e dança. 
Para brincar com o barangandã primeiramente precisaremos fazer o barangandã colorido. 

MATERIAL: Separe barbante, tesoura, fita crepe, jornal e papel crepom ou fitas coloridas 

•Assista ao vídeo explicativo de como fazer Link: https://youtu.be/j0M3x_It-gI 

DESENVOLVIMENTO: Para brincar com o barangandã colorido vamos seguir os 

movimentos a baixo: 

1. Movimentar para frente e para trás. 

2. Movimentar para baixo e para cima. 

3. Jogar o barangandão para o alto e tentar pegar, sem deixá-lo cair no chão. 

4. Girar em torno da sua cabeça. 

5. Brincar livremente. 

 

 

 

https://youtu.be/j0M3x_It-gI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


