
 

 
 

 

  

Estratégia de Aprendizagem: 

         CIRCUITO DIVERTIDO 

A proposta de hoje além de ser bem divertida, tem como objetivo principal 

desenvolver a coordenação motora ampla da criança, pois esta será desafiada 

a testar suas próprias habilidades diante dos desafios e obstáculos encontrados no circuito. 

 Sugerimos que assistam ao vídeo e vejam como é fácil criar um circuito com objetos 

e móveis existentes na casa. Após, convide a criança para brincar e juntos preparem o local 

da brincadeira. Explique para a criança o que deve ser feito em todo o percurso, para que 

ele siga corretamente as etapas. Use a imaginação e crie desafios como por exemplo: 

caminhar sobre as almofadas sem pisar no chão, passar pelo túnel de cadeiras etc. Caso a 

criança apresente um pouco de dificuldade auxilie-a em cada etapa do circuito. Após a 

criança terminar o circuito deixe-a brincar livremente criando formas diferentes para percorrer 

o trajeto proposto. 

. Boa diversão! Não esqueça de registrar esse momento através de vídeo ou foto e 

nos enviar 

Link do vídeo: https://youtu.be/9-uKQtAjutw 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/04/2021 SEMANA: 5 

PROFESSORES:   Adriana, Daniela, Elisangela, Leila, Lourdes, Maria José, 

Rosangela, Sandra 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

https://youtu.be/9-uKQtAjutw


 

 
 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 BRINCADEIRA DE ESTÁTUA 

A atividade proposta tem como objetivo desenvolver os sentidos e o 

reconhecimento das partes do corpo, através dos movimentos e também 

estimular as crianças obedecerem às regras e limites, 

 Prepare o ambiente e coloque a música. 

Enquanto a música toca, a criança dançará livremente, mas quando o líder disser o 

responsável disser “Estátua” a música para, e a criança deve ficar parada e manter a mesma 

posição sem se mexer. 

 Divirtam-se com seus filhos, e não se esqueçam de enviar fotos, vídeos ou 

comentários da atividade no grupo.  Segue o link para auxiliar na brincadeira:  

 

                 https://youtu.be/b1dYkXjj-1o  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 09/04/2021 SEMANA: 5 

PROFESSORES: Antônia, Carmem, Fernanda; Adriana, Deise, Cristiane.  TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos.  

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o

