
 

 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 4  

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 23 /03/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos.  

 

 2ª Atividade da semana- 23 de Março   

Atividade: Pegue as bolinhas! 

Objetivo: Garantir ao bebê uma variedade de situações que façam uso de movimento corporal, 
de forma ativa e por meio de sua própria iniciativa.  

Como Fazer: A brincadeira é bem simples, pegue duas ou três garrafas pet algumas bolinhas 
coloridas e posicione no chão conforme a imagem.  

Depois posicione o bebê sentado ou deitado (caso ele esteja engatinhando), a uma pequena 
distância das garrafas para que ele pegue as bolinhas. Se o bebê não engatinha ou não se senta 
sozinho, coloque- o em seu colo e o ajude a explorar esse momento. 

 

 

 

 

 

 

Site: #educacaoinfantil/instagran 

 

 

 

 

 



 

 
 ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera e Roseli. Data: 23/03/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 
 

TEMA – PLANETA ÁGUA 

Atividade: Atividade: Água da Fonte 

Terça-feira: 23/03/2021 

Esta atividade tem como objetivo criar um momento de conscientização da importância em 

preservar e economizar a água.  

Em um lugar aconchegante assistir o vídeo da música, Água da Fonte, logo após utilize uma folha 

de cartolina ou cole quatro folhas de sulfite e faça o desenho de uma gota, no centro da gota 

escrever a mensagem. “A água é um grande tesouro que nós temos, devemos economizá-la para 

que nunca falte”, pinte a mãozinha da criança com tinta guache da cor azul, e em seguida carimbe 

a mãozinha pelo cartaz, decorando a gota, como mostra o desenho abaixo. Ao término espere 

secar e deixe exposto na parede por alguns dias para que a criança possa apreciar. 

 

 

 

 

Fonte de pesquisa e Link da música: Água da Fonte https://youtu.be/g2_z14HLqLk 

 

https://youtu.be/g2_z14HLqLk

