
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana 13 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda e Roseli Data: 02/06/2021 Turma: BI A 
Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
  

TEMA: Semana do Brincar. 
 

ATIVIDADE: Explorando a gelatina! 
  

Olá, famílias! 
 

Objetivo desta atividade: (EIOETO1) 
Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais ( odor cor , sabor , temperatura ). 

 
A “brincadeira” com gelatina é sempre um sucesso com os bebês, que fazem uma grande farra ao colocar 
as mãozinhas nos potes com gelatinas de diversas cores e sentir a textura do que estão tentando pegar. E 
assim com a repetição e exploração sensorial, experimentam sensações como consistência e temperatura. 

Então vamos lá? 
Façam gelatinas, se possível de diversas cores e ofereçam ao bebê, o deixe explorar, pegar e se já estiver 

na idade, deixe que ele prove o seu delicioso sabor! 
Outra opção é preparar legumes de diferentes sabores, deixar o bebê manusear, amassar e experimentar 

sabores. 
 

 

 
    

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
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TEMA: Semana do Brincar 
 

ATIVIDADE: Boliche infantil 

Olá, família! 

Jogar boliche infantil pode ser muito divertido, pois o objetivo do jogo proposto, nessa faixa 
etária, é arremessar uma “bola” para derrubar os “pinos”, sem criar um momento de competição, 

permitindo que a criança desenvolva habilidades motoras durante a brincadeira. 
 

Podemos adaptar o boliche com os objetos que temos disponíveis e com muita criatividade.  
Segue algumas sugestões: pode-se usar uma bolinha comum, de papel ou de meia; os pinos 
podem ser de latinhas, garrafas de plástico, rolos de papel toalha ou higiênico, conforme as 

imagens abaixo: 

 
 

 
 

Explique para a criança a regrinha do jogo, realizando a primeira jogada e divirtam-se! 
 
 

 
*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do whatsapp. 

 


