
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 07 

Professores: Alexandre, Maria do Carmo, Dinair e 
Noeli / e Cristiana, Cláudia, Eliane e Milene. 

 
Data:20/04/2021 

Turma: 
Maternal A / 
Maternal B 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: DIA DO ÍNDIO 

Estratégia de aprendizagem:  

Para a nossa atividade de hoje com a ajuda de um adulto vamos ensinar como fazer um lindo 

brinquedo indígena chamado “Bilboquê”. A brincadeira é simples: tentar encaixar a parte de cima 

do brinquedo (a bola com furo) no espeto de madeira usando apenas uma mão. É só sacudir e 

tentar! Simples, não é? É contagiante!  

Este é um dos brinquedos indígenas que os adultos mais gostam de curtir. E pode ser feito em 

casa com garrafa PET. Assista ao vídeo que ensina o passo a passo e aprenda como confeccionar 

esse divertido brinquedo indígena. 

 
Segue o link para acessar ao vídeo do passo a passo:  

https://www.youtube.com/watch?v=wiL8Fmp9Kxc 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiL8Fmp9Kxc


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 07 

Professores: Reinaldo, Carolina Q., Gilmar, Silvia, 
Carolina F., Eliana, Elaine e Ilma. 

Data: 20/04/2021 Turma: 
Maternal C e Maternal D 

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

 

Temática: Cinco Sentidos Percepção visual 

 
Para conhecimento: As atividades de discriminação visual ajudam as crianças a identificar as 

diferenças pela visão e essa capacidade abre infinitas novas maneiras de compreender o mundo. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Separem de 03 a 04 objetos, frutas, tampinhas de garrafa coloridas, brinquedos entre outros objetos 

que desejarem e disponha um do lado do outro, depois solicite que a criança visualize, em seguida 

cubra com um pano e peça para que a criança diga na sequência quais objetos estão debaixo do 

pano. Em outro momento separe 03 copos e coloque uma tampinha embaixo de um dos copos, 

potes de preferência iguais e embaralhe, peça para que a criança diga em qual dos copos a 

tampinha se encontra. Faça quantas vezes quiserem, brincando e trabalhando a percepção visual 

e atenção. 

 


