
 
 

ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 18 /03/2021 Turma: B I A 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 
 

4º Atividade da semana - Faz de conta – Festa de aniversário 

Objetivo: As crianças aprendem muito através de sua imaginação, desenvolvem a linguagem e 

comunicação, podem usar um objeto para representar outro, como fingir que uma colher é uma 

escova de cabelo, ou que uma toalha é uma capa. 

  

Como fazer: Coloque os brinquedos como bonecas, ursos, bonequinhos da criança no tapete 

como se estivessem sentados e utilize uma bola, travesseiro da criança ou qualquer outro objeto 

que possa representar o bolo de aniversário da cidade de Ribeirão Pires. Brinque com seu (sua) 

filho (a) como se estivessem em uma festa, cante a música “Parabéns para você”, bata palmas, 

dance incentivando a criança e repetir seus gestos.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera e 
Roseli. 

Data: 18/03/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Atividade da semana (Faz de conta.)  

 Festa de aniversário da cidade. 

Ao brincar de faz de conta, as crianças aprendem muito sobre si mesma e o mundo a sua volta 

através da imaginação.  

Desenvolvimento da atividade 

Converse com seu filho sobre festa de aniversário e explique que a cidade de Ribeirão Pires vai 

fazer aniversário.  Que tal brincar de faz de conta? Em um cômodo da casa ou mesmo no quintal, 

organize as bonecas, bichinhos de pelúcia e os super heróis sentados em círculo, se quiserem 

utilize bexigas pelos espaços, em seguida decore uma almofada, pode ser também um pote ou 

mesmo a forma de bolo virada para baixo, decore com algumas flores, folhas, tecidos fazendo de 

conta que é um bolo, cante “parabéns pra você...”, bata palmas, dance incentivando a criança e 

repetir seus movimentos. 

 

 


