
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:                                                       

       BRINCAR DE ESTÁTUA 

A proposta de hoje é uma atividade bem legal! Além de desafiar 

a criança a ficar em silencio e imóvel, mesmo que por pouco tempo, também é excelente 

para exercitar o controle motor e o auto domínio das emoções. 

 Agora, vamos brincar de estatua com toda a família? 

Coloque uma música do link abaixo, chame a família e dancem livremente. Quando a música 

parar todos devem ficar imóvel como uma estátua, até ouvirem a música tocar novamente. 

Neste momento, incentive a criança a fazer caretas e poses engraçadas para tornar a 

brincadeira ainda mais divertida. Incentive-a também observar as cores apresentadas na 

canção. Abusem da criatividade e boa diversão!  

 Não esqueça de registrar esse momento com foto ou vídeo e compartilhar conosco. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=auXboebM3aY 
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PROFESSORES: Rosangela, Leila, Sandra, Elisangela, Daniela, Adriana, 
Maria José e Lourdes 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=auXboebM3aY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: CONHECENDO AS FORMAS 

GEOMÉTRICAS 

Como todos nós sabemos os cinco sentidos estão presentes no nosso dia a 

dia, em todas as atividades que realizamos, inclusive e principalmente nas atividades 

escolares, por isso, nesta atividade iremos utilizar a visão, audição e será preciso atenção. 

 Se tiver uma área externa a diversão será completa, se não tiver, pode se dentro de 

casa mesmo. A intenção é fazer com que a criança reconheça as formas geométricas, pois 

elas estão presentes na nossa vida, e nas nossas casas. O responsável irá desenhar no 

chão algumas formas geométricas (triângulo, quadrado, retângulo e circulo) usando giz, 

carvão, fita crepe, barbante ou algo que tenha em casa. Apresente as formas geométricas 

para sua criança estimulando-a a falar o nome de cada uma. Faça comparações com formas 

da casa como portas, janelas, telhado. Após desenhar as formas desenvolva brincadeiras 

como: entrar e sair, pular com um pé só, andar equilibrando-se em cima das linhas. 

Gostaríamos que nos enviasse fotos no grupo hein!!! 
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