
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana 12 

Professor: Roseli, Geane, Renilda, Marina, Mirian, Franceli. Data: 25/05/2021 Turma: BI A 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 

TEMA: Semana do Brincar. 
 

ATIVIDADE: Serra, serra, serrador / Gangorra 
  

Objetivo da atividade:  
Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.  

 
 

Olá, famílias! 
 

Vamos relembrar nossa infância, vocês se lembram dessas brincadeiras que nossos avós faziam 
conosco quando éramos bem pequenos?  
  Se lembra da canção do Serrador?  

E dos movimentos? 
Sentados em um sofá ou uma cadeira, coloque a criança em seu colo e com cuidado a balancem 

segurando pelos braços para baixo e para cima, no ritmo da canção. A brincadeira da gangorra é bem 
parecida, deite -se, flexione as pernas e coloque a criança em cima, fazendo movimentos de gangorra, o 
friozinho na barriga será o máximo para ela. 

 

Letra da canção: 

Serra, serra serrador" 

Serra, serra, serrador! 

Serra o papo do vovô! 

Serra, serra, serrador! 

Quantas tábuas já serrou?". 

 

 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMAMARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS.  

Nome do aluno:  Semana 12 

Professor: Adriana, Andreia, Deise, Elva, Lucimar S., Lucimara, 
Nalva,  Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda. 

Data: 25/05/2021  Turma: BIB E 
BIC 

 Campos de Experiência: Corpo, Gesto e Movimento. 
                            

Tema: Semana do Brincar 

Atividade: Passa a bola. 

Olá Famílias!!!  

Bola é um brinquedo versátil! Nessa brincadeira solicitamos 

que criança fique em pé com as pernas separadas e depois o adulto 

ofereça a bola para criança passar por debaixo das pernas, o mais 

interessante que tenha outras crianças ou adultos para deixar a 

brincadeira mais divertida Essa brincadeira é sempre um desafio 

para os pequenos: ficar em pé com firmeza, conseguir segurar uma 

bola com as duas mãos: passar a bola por baixo da perna é uma 

conquista a ser alcançada.  

A brincadeira em si é simples, este “passar bola” por baixo 

da perna para alguém que está atrás de você pegar, pular, correr, 

imaginar, criar e estar em constante movimento, tanto mental quanto corporal, contribui para o 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo de cada criança. 

Contribuição de didática: Desenvolver a coordenação da criança 

ao pegar a bola, segurar a bola, abrir as pernas, abaixar o tronco 

sem flexionar os joelhos, passar a bola por baixo da perna aberta, 

segurar a bola numa posição “invertida”, jogar a bola para trás. 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar 

conosco! 

 

 


