
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/04/2021 SEMANA: 5   

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli. TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
 
 
Atividade:  
Circuito divertido. 
 
Recurso:  
 
sofá, almofadas, colchão, banco e cadeiras, materiais diversificados como: 
pneu, barbante, colchonete, tábuas de madeira, bambolê, caixas de papelão 
para servir como túnel, entre outros. 
 
Estratégia: 
 
Montar um circuito utilizando móveis, objetos de casa como: sofá, almofadas, 
colchão, banco e cadeiras, materiais diversificados como: pneu, barbante, 
colchonete, tábuas de madeira, bambolê, caixas de papelão para servir como 
túnel, entre outros. 
A brincadeira sugeri os movimentos corporais como: subir, descer, rolar, rastejar 
e saltar. 
 
 
Curiosidade sobre esta atividade: 
 
Estamos trabalhando a Semana de Conscientização do Autismo, então, 
propomos uma atividade de circuito motor bem divertida onde todas as crianças 
podem participar e explorar o espaço em sua casa, tornando mais prazeroso e 
divertido, auxiliando no desenvolvimento motor e corporal, desafia testar suas 
habilidades, promovendo também a percepção corporal em relação as suas 
capacidades de movimento. 
Explorando os materiais e objetos existentes em casa proporcionando um 
momento de alegria, de aprendizado e interação com os pais. 
 
 
 



 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/04/2021 SEMANA: 5 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA, RAQUEL. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: o Eu, o Outro e o Nós. 

 
 
 LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/ILpNR88f9R8 

Brincadeira: Serra, Serra, Serrador. 
 

 

Atividade:  

Brincadeira do Serra, serra, serrador.  

 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet.  

 

Estratégia: 

 

O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo “Serra, serra, serrador”, sentar 

em frente a criança segurando as mãos, inclinando para frente e atrás e 

cantando a música do serrador. 

 
“Serra, serra, serrador.  
Serra o papo do vovô...  
Quantas tábuas já serrou?  
1, 2, 3, fora uma que quebrou!” 
 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da brincadeira é desenvolver o equilíbrio, proporcionando um 

momento de diversão, afetividade e interação com a família.  

 
 

 

 

https://youtu.be/ILpNR88f9R8

