
 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO DATA:  27 /04/ 2021  SEMANA: 8 

PROFESSORES: Andreia, Cléia, Dulce, 

Edir, Bruna, Debora, Stephaine, Irene, 
Suzi, Vera, Caroline, Diana, Joyce, 
Rosana, Adriana Bispo, Ana Cabral, Cris, 
Francisca, Ingrid, Olga, Regiane e 
Tamires. 

TURMA: BIA e BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG03) - Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar e dançar) combinando movimentos e 
seguindo orientações. 

 

Atividade a ser desenvolvida: Brincadeira do Sol e da Lua: 

Como Realizar a atividade: Para iniciar a brincadeira só precisa de um giz de 

lousa, carvão ou outro material que disponibilize em casa, um pouco de espaço 
e uma criança animada. Os pais irão traçar uma linha no chão, de um lado 
desenhar um Sol e do outro lado a Lua. Com ajuda de um adulto a criança irá 
ficar em pé encima da linha, colocar uma música infantil, pedir para a criança 
prestar atenção, quando a música estiver alta, ela irá para o sol; quando a música 
estiver baixa ela irá para a Lua, com as crianças menores os pais deve segura 
na mão para orientar quando for pular para o sol e para lua durante a brincadeira. 
Atenção essa atividade pode ser feita com todos da família bom divertimento.  

MATERIAL: Giz ou o que tiver em casa e um espaço / use a criatividade.  

OBJETIVO: Desenvolve a coordenação motora, concentração e imaginação, 
ativa atenção e ajuda no desenvolvimento cognitivo. 

Observação: Sugestão para o BIA: Pegue o bebê no colo e leve-o para observar 

um momento da natureza, se for dia mostre o sol e fale de suas cores, do calor 
e que está no céu junto com as nuvens, quando for noite aponte para lua e 
mostre como ela está redonda e fale que ela fica a noite inteira no céu junto com 
as estrelas. Se quiser pode cantar música do sol ou da lua se souber. 

 

 Fonte: https://br.pinterest.com/pin/810648001655211079/ 

https://br.pinterest.com/pin/810648001655211079/

