
 
 
 
 
 
 

ESCOLA: Estância Delfis 
NOME DO ALUNO: DATA: 14/10/2020 SEMANA: 7 
PROFESSOR: Joice Garcia de Sousa e Renata da Silva 
Brandão 

TURMA: MINI MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O Eu, O Outro E O Nós”. / “Corpo, Gestos E Movimentos”. 
/ “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações E Transformações”.   
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em 
sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Compartilhar os objetos e os 
espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. Respeitar regras básicas de 
convívio social nas interações e brincadeiras. /Deslocar seu corpo no espaço, 
orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao 
se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Explorar formas de 
deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 
orientações. / Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 
propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). Identificar relações espaciais 
(dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, 
durante e depois). Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, 
peso, cor, forma etc.). 

 
 

 
 

                                                     SEMANA DA CRIANÇA 
                                                           BRINCADEIRA 

                                           



 
Brincar sozinho é fundamental para o desenvolvimento da criança, mas é nas 

brincadeiras coletivas que os pequenos aprendem aspectos fundamentais para um 
crescimento saudável, como o reconhecimento do outro, a noção de compartilhar e 

o respeito. 
Quando a brincadeira conjunta acontece em família, ela também favorece os 

vínculos afetivos, responsáveis por estabelecer a segurança que a criança precisa 
para se tornar futuramente um adulto confiante de si. 

 
 

Vamos ouvir uma música e brincar. 
Clique no link: https://youtu.be/uUgv2bCnbv4 
 
 
 
 
 
SUGESTÃO DE BRINCADEIRA 
 
Memória dos objetos 
 
Essa atividade é para exercitar a atenção a concentração, a observação e a memória das 
crianças. Objetos da cozinha, do quarto ou os próprios brinquedos do seu filho podem ser 
usados. O primeiro passo é separar 10 objetos. Assim, a criança terá que observá-los por 
um tempo determinado. Os pais são os responsáveis por tirar um e deixar a 
criança perceber o que sumiu. 
 
Escolher um cômodo da casa também pode ser uma opção. Agora, a criança deve 
olhar durante um minuto para a disposição dos objetos no cômodo escolhido. Depois, terá 
que descobrir o que mudou de lugar. Os papéis também podem se inverter e a criança 
comandar a brincadeira e alterar o lugar dos objetos. 
Este tipo de jogo é perfeito para estimular a atenção a concentração, a observação e a 
memória das crianças. 
 
NÃO ESQUEÇAM DE REGISTRAR E NOS ENVIAR FOTO DA BRICADEIRA. 


