
 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 13 

Professor: Marina, Mirian, Franceli, Geanne, Renilda, Roseli Data: 01 / 06 / 2021 Turma: BI A  

Campos de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós 

                                                TEMA: SEMANA DO BRINCAR 

                                               ATIVIDADE: BRINQUEDOS NA MEIA 

                                                          OLÁ FAMILIAS!! 

Para a atividade de hoje, vamos precisar de um pé de meia 

(de adulto) e de algumas tampinhas de garrafa pet, brinquedinhos 

(ou algum outro objeto, que ao balançar a meia, faça barulho). 

Coloque os objetos dentro da meia. Ao iniciar a atividade, interaja 

com a criança dizendo o que vão fazer. 

Depois de pronto, sente junto com a criança, entregue a meia 

para ela e deixe que a explore a vontade, sentindo, tocando e depois 

mostre para ela, que a meia faz um barulhinho (balance a meia) e com voz de espanto você fala: Olha!!! O 

que será que tem aqui dentro? Vamos ver??? Abre a meia para a criança, deve ser uma surpresa! Abre 

para a criança olhar, o que tem dentro e incentive-a colocar a mãozinha e pegar o objeto, depois que ela 

pegar, você diz, que legal!!! E fala o nome e a cor do objeto. Convide-a olhar se tem mais e o que é. 

Observação: Com os bebês menores podem estimular a exploração dos objetos sempre deixando-os 

sentir, o objetivo é estimular o contato das crianças com diferentes objetos. Muito cuidado com objetos 

pequenos que podem ser levados a boca. 

Essa atividade estimula a atenção, desenvolve a concentração e aguça a curiosidade, além de 

trabalhar a coordenação motora. 

Envie-nos no grupo do whatsapp da sala um vídeo ou foto do momento! 
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B e C 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

 

TEMA: Semana do Brincar 
 

ATIVIDADE: Encaixe de formas 

Olá, família! 

Na atividade de hoje será necessário uma folha de papel e objetos variados como molde, 

desenhe esses objetos na folha ou papelão e em seguida solicite para que a criança ache o 
encaixe certo de acordo com o desenho. Essa atividade tem o objetivo de desenvolver a 

observação noções de semelhança e características entre os objetos. 
 

 
 

* Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco. 


