
 

 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 25/03/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

3ª Atividade da semana- 25 de Março   

Atividade: Faz de Conta “Hora do banho”  

Objetivo: Oferecer à criança brincadeiras simbólicas que envolvem o autoconhecimento, a 
higiene pessoal, e a autonomia.  

Referência: Livro Cadê Achou!  

Com fazer: Os pais irão precisar de uma boneca (o), uma banheira ou bacia, esponja de banho e 
toalha.  

Pais ou responsáveis, organize um espaço como se fosse um banheiro e caso consiga improvise 
um chuveiro de faz de conta. Agora é só começar a brincadeira, coloque a boneca dentro da 
banheira e faça de conta que está dando banho na mesma, lave o cabelo, o rosto, pernas, braços 
enfim o corpo todo. E conforme for lavando, fale as partes do corpo para a criança. E na hora que 
estiver ensaboando, faça de conta que fecha o chuveiro para não gastar água. Ao final da 
brincadeira, você poderá dar um banho bem gostoso em seu bebê e deixe-o dar banho na sua 
boneca (o). 

 

 

 

 

 



 

 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera e Roseli. Data:25/03/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA: PLANETA ÁGUA 

Atividade: Pescaria 

Que a água é fonte da vida já sabemos, assim como sua importância para a sobrevivência do 

Homem e dos ecossistemas no nosso planeta. A brincadeira para a criança é algo tão relevante 

como a importância da água, brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita 

a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. 

Esta brincadeira tem como principal função, desenvolver a motricidade na criança, além da 

concentração e sua coordenação viso-motora. Vamos nos divertir na pescaria! 

Vamos utilizar: 

- Duas vasilhas simples 

- Água 

- Concha ou peneira 

- Brinquedinhos de plástico 

Prepare o espaço da atividade, encha uma das bacias de água e espalhe os brinquedinhos dentro 

dela. Deixe uma outra bacia vazia ao lado, e garanta que ela possa ser alcançada pela criança sem 

se levantar, explique que os objetos pescados devem ser colocados lá dentro, mas que eles devem 

tentar fazer toda a atividade com a concha ou peneira, se encontrarem dificuldade poderão utilizar 

as mãos. Demonstre como faz a pescaria dos brinquedinhos e depois deixe a criança brincar.  

 

 

  


