
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 12 

Professor: Franceli, Miriam, Marina, Geanne, Renilda, 
Roseli 

Data: 28/05/2021 Turma: B1A 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos E Movimentos 
 

TEMA: BRINCADEIRAS 

ATIVIDADE: CADÊ MEU BRINQUEDINHO? 

Recursos: 2 ou 3 brinquedinhos da criança ou objetos pequenos e coloridos; um paninho 

Olá, famílias! 

Para começar, convide a criança para brincarem juntos. Mostre à ela os brinquedinhos e o 

paninho que você irá usar na brincadeira. Fique a pelo menos 1 metro de distância da criança, cubra 

o brinquedinho com o pano e estimule a criança a ir até você para descobrir o que há embaixo do 

paninho. Pergunte "cadê?" E deixe que ela mesma tire o pano de cima do brinquedo. E sempre que 

a criança tirar o paninho diga "muito bem".  Divirtam-se. 

Essa atividade permite que a criança possa experimentar as possibilidades corporais nas 

brincadeiras. 

 

 

Compartilhe esse momento conosco, através de vídeos ou fotos. 

 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA 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: 28/05/2021  Turma: BIB E 
BIC 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

Tema: Semana do Brincar 

Atividade: Brincadeira de Bobinho. 

Olá famílias!!! 

Com essa atividade a criança aprenderá uma 

brincadeira legal cliquem no link ou sigam o passo a passo 

descrito: 

https://youtu.be/uvGvUjlQ-6w   

Caso não  consiga acessar  o link poderão fazer  desta maneira: 

 Os jogadores se colocam de frente um para o outro e vão jogando a bola  com as mãos 

sobre   o que esta no meio  deles,  que é o  "bobinho". Caso o "bobinho" consiga pegar a 

bola, quem jogou pela última vez será o 

novo bobinho. 

Ao término do vídeo pediremos que os 

adultos realizem a brincadeira com seu 

filho.  

Contribuição didática: socializar e interagir 

com o meio em que vive e com os colegas. 

 

  

https://youtu.be/uvGvUjlQ-6w

