
 

ESCOLA MUNICIPAL: EM Julia Del Corto Roncon 

NOME DO ALUNO:  DATA: 30/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Flávia, Leonice, Luciana, Neusa, Elizete TURMA: B l A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos E Movimentos.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01CG02) Experimentar as possibilidades corporais 

nas brincadeiras e interações. 

 

  

3ª Atividade – 30 de Setembro 

Brincadeira - “Papel Ao Cesto” 

Objetivo: Proporcionar uma brincadeira simples, porém, que estimule os pequenos a saciar 

esta vontade que as crianças têm de explorar, inventar, imaginar etc.. 

Pais ou responsáveis irão precisar de uma caixa de papelão ou um cesto, folhas de revistas 

e durex. 

Como Fazer: Organize todos os materiais, e sente-se com sua criança um de frente para 

o outro. Pegue algumas folhas da revista e amasse, de modo que forme bolinhas que 

fiquem num tamanho médio e depois passe durex em volta das bolinhas.  

A brincadeira está pronta! Posicione o cesto entre os dois e as bolinhas ao lado. Papai 

comece a brincadeira mostrando como fazer, colocando as bolinhas dentro do cesto e 

depois tire. Estimule seu filho (a) a fazer sozinho, com sua supervisão. 

A cada acerto, comemore bata palma, fale “parabéns filho”, abrace-o etc.. Tornando assim, 

um momento simples e algo prazeroso para ambos. 

 

 

 

  

  

  



 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 30/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSOR:  Elisabeth, Roseli, Sirlei, Arlete, Cida, Ticiany e Vera TURMA: BIB  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e 

matérias para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

  

Atividade: Vídeo Musical: O que que tem na sopa do neném 

Procure um lugar tranquilo e aconchegante para assistir o vídeo com a criança, aproveite 

e dê pra ela colheres de pau e panelas para acompanhar a música. 

Depois de brincar com a música, apresente alguns legumes e verduras para a criança 

conhecer e manusear, dizendo sempre o nome dos legumes. 

Aproveite a noite e faça uma deliciosa sopa para degustarem. 

 

Link da música: https://youtu.be/_P9euJVqY1w 
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