
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 MÓBILE DE BEXIGAS 

Para esta atividade vamos precisar? 

• 1 cabide de roupas 

• Fita ou barbante 

• 3 bexigas 1 na cor vermelha,1 na 

cor azul e outra na cor amarela

(Se não tiver bexiga podem utilizar outros objetos nas cores como: fita, paninho, um 

brinquedinho) 

Como fazer? 

Primeiramente encham as bexigas e separarem os materiais quando vão utilizar. Estabeleça um 

diálogo com a criança apresentando os materiais. Após, amarrem as bexigas (ou objetos) nas fitas e em seguida 

no cabide. 

O móbile deverá ser posicionado em um local seguro de preferência no berço. Agora posicione o móbile 

sobre o bebê deitado ou na posição dos que já sentam. Nesse momento permita a interação da criança com o 

objeto, desperte sua curiosidade, deixando-o (a) explorar o brinquedo e sempre mostre as cores. 

 

Observação/Sugestão: para as crianças que já sentam ou andam, você pode fazer o varal com as 

bexigas utilizando barbante como mostra na segunda imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 28/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSORES:  Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Jéssica, Silvana, 

Zilmara. 
TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos 



 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 28/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Elisângela, 
Larissa, Fabiana,  Vanderlânia e Zeni. 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

   

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 RODA DE LEITURA E DEGUSTAÇÃO  

          Sugerimos aos responsáveis pela criança realizar a leitura da história – O 

Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado, por meio do link inserido 

na atividade. Durante a contação de história apontar os personagens da mesma e enfatizar 

a cor vermelha representada no Morango Vermelho Maduro. Após esse momento vamos 

estimular os sentidos – paladar e olfato, por meio da degustação e cheiro de  um delicioso 

morango ou outra fruta na cor vermelha. A família poderá também, familiarizar ainda mais a 

cor vermelha, ao dia a dia da criança, preparando juntos uma deliciosa gelatina de morango. 

Depois de pronta só degustar. 

 Compartilhem conosco esse momento, por meio de fotos/ vídeos!!! 

Link da história:https://drive.google.com/file/d/1REGdZc7kRqpyqE97JL-

fFHT3LJYmERBy/view?usp=drivesdk 
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