
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/05/2021 SEMANA: 09 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 
Souza, Thainã dos S. de Melo, Thaisa L. de O. Gonçalves 

TURMA:MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós; 
Corpo, Gesto e Movimento. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO01)  
Demonstrar atitudes de cuidado na interação com crianças e adultos. 
(EI02CG03)  
Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 
movimentos e seguindo orientações. 
 

 

 

Olá turminha do Maternal! 

 

Chegamos ao final desta semana cheia de aprendizado. 

E para finalizar, vamos fazer uma brincadeira que fez parte da infância da mamãe, do 

papai e dos avós também. 

Convide quem quiser para essa brincadeira as regras são simples e é divertido brincar 

com a criança. 

 



Brincadeira: Amarelinha 

 
Siga as regras, quem chegar primeiro ganha a 
brincadeira!                                                                       
 
1.Desenhe no chão a amarelinha(pode usar 
giz,carvão,fita crepe ou qualquer material que sirva 
para marcar o chão) intercalando as casas (como a 
imagem) 
 
2. Cada jogador precisa de uma pedrinha ou 
tampinha. 
 
3. Quem começa joga a pedrinha na casa marcada 
com o número 1 e vai pulando de casa em casa, 
partindo da casa 2 até o céu. E volta pegando a 
pedrinha. 
 
4. Quando tem um número na casa temos que pular com um pé só. 
  Se tiver uma casa do lado da pode pular com os dois pés na casa. 
 
5. Cada participante joga uma vez e não pode pular na casinha em que está e pedrinha. 
 
6. Quando um jogador chegar no céu ganha o jogo 

 

Agora é só brincar e se divertir! 

 

Equipe Palmira 

 

 

09 de maio de 2021 

Mamãe Parabéns Pelo Seu Dia! 

 

Ser mãe é .... 

Como receber uma carta fechada 

Quando a carta é aberta surge um novo caminho 

E com ela uma nova etapa. 



Somos fortes e incríveis! 

Estamos sempre presente 

Mesmo que pareça estar longe... 

Paciência, Amor, Ternura, Compreensão 

Abraços e Beijinhos! 

 

 

     Feliz Dia Das Mães! 

 

  

                                                     Professoras do Maternal. 

                                                                              Equipe Palmira. 

 

 


