
 

 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 24/ 05 /2021 

Segunda-feira 

Semana: 12 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, 
pensamento e imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 

ATIVIDADE: LETRA H 
 

Hoje nossa atividade será colar pedaços de barbantes ou lã na letra H. E para iniciarmos com essa 
atividade assista o vídeo: https://youtu.be/EN33Eb6VcEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EN33Eb6VcEM


 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 25/ 05 /2021 

Terça-feira 

Semana: 12 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

ATIVIDADE: Vamos brincar de fazer bolinhas de sabão? 

Hoje vamos fazer bolinha de sabão com arame ou com um canudinho. 

 
Você vai precisar: 

 
• 200 ml de água 

• 50 ml de detergente 

• 1 colher de chá de açucar 

 
Misture tudo com cuidado, sem agitar, e está pronto. 

 
Você pode usar um arame dobrado ou fazer com uma garrafa o recipiente 
para a bolinha de sabão. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 26/ 05 /2021 

Quarta-feira 

Semana: 12 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

ATIVIDADE:  - Música Comida Brasileira 
 
Habilidades : Estimular a concentração, ritmo e coordenação motora  
 
Responsável, cante a música primeiro, depois junto com a criança.  
Os símbolos representam as palmas que marcam o ritmo da música 
 
Atenção Concentração Vai começar A brincadeira   

Da comida  Brasileira  Só bate palmas Se for comida  
 
 Arroz Feijão Batata Macarrão  Sabão 
 
 Arroz Feijão Batata Macarrão  minhocão 

  Arroz Feijão Batata Macarrão  Balão...... 
 
Seguir com outras opções de alimentos e não alimentos.  
 
Segue o link: https://youtu.be/Nj2nA0FSQog  
 

Responsável, ajude a criança a registrar em forma de desenho sua comida favorita, depois, para 
deixar o desenho bem bonito, de pedaço de papéis recortados em pequenos tamanhos e ajude ela 
fazer bolinhas de papel e em seguida colem no desenho da comida dela. 
  

 

 
 

https://youtu.be/Nj2nA0FSQog


 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 27/ 05 /2021 

Quinta-feira 

Semana: 12 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 
 ATIVIDADE:   

 

 

DOBRADURA HIPOPÓTMO 

HIPOPÓTAMO, VOCÊ CONHECE?  

No vídeo dos pequerruchos apareceu um animal bem grande. Seu nome tem inicio com a letra que vimos na aula 

anterior. Esse animal é bem grande e vive a maior parte do tempo dentro da água, você sabe quem é? Isso o 

Hipopótamo!! 

Vamos ver um vídeo dele? Mundo de kaboo 

Segue link: https://youtu.be/3UIBpJLb9J8  

Após assistir o vídeo a sugestão será fazer uma dobradura do hipopótamo com a figura geométrica: o circulo. Mas 

aproveitando esse momento, antes de iniciar a atividade, você poderia dizer para o adulto que está ao seu lado 

algumas coisas na sua casa que tenham esse formato de círculo? Exemplo: na minha casa eu tenho objetos redondos 

como ventilador, panela, tampa de um pote redondo, rodinha do carrinho meu filho. Ao achar esses objetos tire uma 

foto e envie a professora.   

Agora vamos lá, fazer a dobradura! Tire fotos e também envie a professora. 

 

 

https://youtu.be/3UIBpJLb9J8


 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 28/ 05 /2021 

Sexta-feira 

Semana: 12 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 

ATIVIDADE: Letra H com tampinhas de garrafa pet 

Primeiro ofereça as tampinhas para a criança e deixe-a brincar livremente. Em seguida, mostre a ela que podemos 

fazer várias letras com esse material. Faça algumas e deixe-a observar. Depois faça a letra H usando como molde as 

tampinhas no papel conforme imagem abaixo.  Agora é a vez da criança montar a letra H usando as tampinha e o 

molde no papel como exemplo.  Em seguida,  se preferir, cole as tampinhas por cima do molde da letra H no papel.  

 
 

 


