
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Ida, Gislene, Juliana, Sandra, Sara e Stella. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

 
ATIVIDADE: Meu brinquedo favorito. 
 
ESTRATÉGIA: Quem estiver com a criança que está fazendo a atividade, peça para a 
criança pegar o brinquedo que mais gosta, o seu preferido, que está sempre com ele. Deixe 
a criança brincar livremente. 
Tire uma foto e se possível imprima ou revele para depois colar no sulfite e para fazer parte 
do livrinho da identidade que está sendo finalizado hoje. Caso não possa imprimir, você 
pode desenhar ou escrever qual é o brinquedo favorito para ficar registrado no nosso 
livrinho. 
Esta foi a última atividade do nosso livro. Agora junte todas as folhas e veja as atividades 
que você fez com a criança 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 
Nome do aluno:  Semana 8 
Professor: Edileuza, Helena, Naile, Fabricia, 
Mônica, Loriane 

Data: 30/04/2021 Turma: 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Corpo, gesto e movimento. 
 

Brincando de Peteca 
Estratégias: Explique para a criança que somos frutos de várias raças (brancos, 

índios, negros...) e que todos tem sua beleza, são diferentes e devem ser respeitados, 
compreendidos e aceitos. Deles herdamos a cultura, costumes, culinária e até brincadeiras. 
Como por exemplo, a brincadeira proposta nessa atividade, a peteca. Que antigamente era 
utilizada pelos índios como atividade esportiva. Depois de explicar, brinque com a criança 
de peteca. 

Obs. Caso não tenha a Peteca em casa, poderá confeccionar uma com a 
participação da criança. 

Ingredientes:                           

1 sacola                                

1 tesoura 

3 folhas de jornal 

Modo de fazer: 

           Corte as alças da sacola, o fundo dela e as laterais. 

Amasse as folhas de jornal em formato de bolinha. 

Coloque essa bolinha no meio da sacola que recortou. 

Dê o formato de Peteca, dando uma torcida na sacola. 

Amarre usando uma das alças da sacola, dando nós e cortando.    

Vídeo com passo a passo disponível em: https://youtu.be/CUncBTo4ERs    

      

                                                    
Fonte: https://www.artesanatoereciclagem.com.br/wp-content/uploads/2015/09/Como-fazer-uma-peteca-artesanal-003.jpg 

 

 

 


