
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 6 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani  Data: 15/04/2021 Turma: BIA  

Campos de Experiência: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

 

  

 4ª Atividade da semana- Chocalhos Divertidos!! 

 

 
Objetivo: Desenvolver as percepções auditivas e rítmicas, coordenação motora, atenção aos 
sons. 
 
 
Como Fazer: A brincadeira é bem simples, porém muito divertida!!  
Irão precisar de duas garrafinhas pet, feijão, milho, macarrão dentre outros. Coloque os grãos 
dentro da garrafinha e feche bem apertado depois passe fita crepe ou durex na tampinha. Agora 
é só começar a brincar com seu filho. Dê um chocalho na mãozinha de seu bebê e mostre para 
ele como fazer, conforme você balançar o chocalho cante músicas infantis tais como: O sapo não 
lava o pé, Atirei o pau no gato, Meu pintinho amarelinho dentre outras. 

  
 

  
 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 6 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Roseli e Vera. Data: 15/04/2021 Turma: BIB 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 
 

 

TEMA: Planeta das Experiências l 

Atividade: Boliche Colorido 

Propiciar as crianças visualização, exploração, manuseio de objetos que compõem o 

mundo das cores, através do faz de conta e o lúdico.  

Desenvolvimento: Primeiro a responsável deverá fazer uma mágica junto com a criança, 

apresentando a elas a garrafa com água pela metade, fazendo um mistério, o que será que vai 

acontecer? E  assim despeje um pouco de tinta da cor que tiver em casa dentro da garrafa e balance 

para que a tinta se espalhe, faça isso com as três garrafas e de cores diferentes, preferencialmente 

utilize as cores primárias vermelho, azul e amarelo. Se não tiver poderão utilizar outras cores. Feito 

a mágica de colorir a água nos três pinos, poderão jogar boliche com os três pinos e uma bola que 

pode ser de borracha, futebol ou de meia, onde todos da casa deverão brincar e incentivar o(a) 

aluno(a), derrubar os pinos e inclusive aproveitar a atividade e contar os pinos derrubados. 

Para jogar a criança deverá tomar uma pequena distância dos pinos e jogar com as duas mãos a 

bola em direção dos pinos na tentativa de derrubá-los, podendo ficar sentado para lançar a bola. 

Aproveitem e divirtam-se com essa mágica e brincadeira! 

 

Materiais Utilizados: três garrafas pet vazias, podendo ser pequena (água), de refrigerante ou 

qualquer outra que tiver em casa; tinta guache, água, meias para confecção da bola, caso precise. 

 

           

 


