
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 5 

Professor: Aurileide, Joelma, Karen, Kate, Lucilene, Lucimara, 
Márcia, Maria Cristina, Marta, Paula, Solange, Talita, Vanessa 
Mota e Vanessa Rodrigues. 

Data:  
08/04/2021 

Turma:  
Maternais A, B 
e C 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

TEMA: PÁSCOA. 

Atividade: Brincadeira coelhinho sai da toca. 

  

Olá famílias! 

Nesta atividade a criança irá visualizar e identificar as formas geométricas como também demonstrará 

controle no uso do seu corpo em momentos de brincadeiras desenvolvendo a atenção, agilidade, noções 

de espaço. 

1° Momento: Nesta semana comemoramos a Páscoa e convidamos os responsáveis a conversar com a 

criança sobre a brincadeira “Coelhinho sai da toca” simbolizando o coelhinho da Páscoa e a toca será a sua 

casa. Explique a ela que juntos irão fazer uma atividade muito legal de brincar, apresente algumas imagens 

da brincadeira. Essa brincadeira é fácil e simples de fazer. 

2° Momento: O adulto pode improvisar as tocas com bambolês feitos de pedaço de mangueira, cordão, 

demarcação com giz, meias ou também com caixas de papelão. Faça formas geométricas como: círculo, 

quadrado, retângulo e triângulo. Distribua as tocas pelo chão e cada participante deverá ficar dentro de uma. 

Sempre que você gritar: "coelhinho sai da toca", os participantes devem trocar de toca. Quem ficar de fora 

precisa esperar a próxima rodada. A cada rodada você deve tirar uma toca. O responsável irá direcionar e 

incentivar a criança. 

3° Momento: Aponte para cada forma geométrica                                     e peça para a criança nomear a 

forma, caso ela não reconheça você pode nomear e pedir para a criança repetir. 

4° Momento: Agora vamos brincar de uma maneira diferente, o responsável falará “coelhinho no círculo ou 

(quadrado, retângulo ou triângulo) ” e os participantes devem ir pulando para a forma geométrica que for 

mencionada.   

 

Se possível, nós professoras pedimos para que façam um vídeo ou fotos deste momento e compartilhe 

conosco no grupo de WhatsApp de sua turma. Divirtam-se! 


