
 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 12 

Professor: Marina, Mirian, Franceli, Geanne, Renilda, Roseli Data: 24 / 05 / 2021 Turma: BI A  

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

TEMA: SEMANA DO BRINCAR 

ATIVIDADE: TELEFONE SEM FIO 

OLÁ, FAMÍLIAS! 
  Nossa atividade de hoje é uma brincadeira bem simples e legal.  Vamos precisar de alguns 

materiais para fazer o telefone sem fio. Observe as imagens ao lado e use a criatividade.                                                                                                                                                                  
 Materiais:  

2 potes de iogurte ou 2 potinhos que suporte os furos, para passar o barbante 

Barbante no comprimento que você quiser (ou linha de crochê) 
Fita para decorar  
Palitinho de dente e Tesoura      
  
 Ao iniciar a atividade, interaja com a criança dizendo o que vão fazer. Sabe, o que vamos fazer 
com esses copinhos de iogurte, com barbante, palito de dentes e tesoura? Um telefone sem fio!! E cada 
passo da construção do telefone sem fio, vai falando com a criança o que está sendo feito. Depois de pronto 
apresente a ela como ficou e a convide para brincar ouvindo a música.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

É só clicar no link: https://youtu.be/8Tdi-V25Bsg  para estimular a oralidade, fale e estimule a criança a 
repetir as palavras.  
 
OBSERVAÇÃO: Com os bebês bem pequenos estimule fazendo sons com a boca.                                                  
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8Tdi-V25Bsg
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 Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

Tema: Semana do Brincar 

Atividade: Vamos Brincar? 

 

 
Olá Famílias! 

Brincar é sinônimo de ser criança. É também sinônimo de descobrir, inventar, aprender e imaginar. A gente acredita, 

acima de tudo, que o brincar é um direito de todas as crianças. 

Como sabemos que através do brincar a criança desenvolve o seu cognitivo, afetividade e molda sua personalidade. 

Então vamos lá famílias procurem um ambiente aconchegante para assistir o vídeo Mundo Bita Bagunça de criança 

que fala sobre brincadeiras, clique no link abaixo: 

https://youtu.be/eiPE7YO_F30  

Após as crianças assistirem o vídeo perguntem para as crianças quais brincadeiras, elas gostam? Mesmo que a 

criança não consiga falar com clareza isso é  um incentivo para ampliar seu vocabulário. 

Contribuição de didática: Desenvolver a linguagem oral, explorar seu interesse pelo que gosta e incentivar sua 

memoria ao relatar o seu cotidiano. 

 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 

 

 

 

https://youtu.be/eiPE7YO_F30


 
 

 

 

 
Letra da Música: O Pequeno Telefone / Músicas e Canções para Crianças | O Reino Infantil 

Há um pequeno telefone muito popular 
Uns chamam de “smartphone”, outros de celular 

Meu papai tem um que eu gosto sim 
E a mamãe tem outro que faz Clim Clim 

 
Clim Clim Clim está tocando o telefone 

Clim Clim Clim é o da mamãe 
Ring Ring Ring agora toca o outro 

Esse é do papai 
 

(Repete essa parte do Clim Clim Clim) 
 

A mamãe esqueceu dele no outro dia, sim 
Meu papai ligava, ele tocou sem fim 

E eu ouvia algo fazendo Clim Clim 
E pude ficar com ele só para mim 

Clim Clim Clim está tocando o telefone 
Clim Clim Clim é o da mamãe 

Ring Ring Ring agora toca o outro 
Esse é do papai 

 
(Repete essa parte do Clim Clim Clim) 

 
Há um pequeno telefone muito popular 

Uns chamam de “smartphone”, outros de celular 
Agora que sou grande e muito cresci 

Por que não ganho um todinho só para mim 
Clim Clim Clim está tocando o telefone 

Clim Clim Clim é o da mamãe 
Ring Ring Ring agora toca o outro 

Esse é do papai 
Esse é da mamãe 
Esse é do papai 

 
Nos envie no grupo do whatsApp da sala um vídeo ou foto do momento! 

 
 


