
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/05/2021 SEMANA: 12 

PROFESSORES:  Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

TEMA: SEMANA DO BRINCAR 

 

 

 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da independência e autonomia 

infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: Os Amigos do Coelho Bento 
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-

7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_17d0a0f9714347a1ba98256c24d2b177.pdf 

Autor: Maynara Abreu 

2º Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, peças de montar...) em 

seguida solicite que à criança faça a contagem. 

3º Escrever o nome próprio. 

4º Leitura do alfabeto: Leia o alfabeto completo para a criança, e identifique as vogais. Segue um livro com as letras e 

imagens representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU 

 

Os jogos de construção são um ato social que estimula o aprender com outros; 

os jogos de construção são experiências em que entram em jogo as relações espaciais, estimulam 

o desenvolvimento da capacidade de criação. 

 

Atividade: Hoje iremos construir uma casinha. Jogo da construção. Você vai precisar de: 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_17d0a0f9714347a1ba98256c24d2b177.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_17d0a0f9714347a1ba98256c24d2b177.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU


 1 rolo de papel higiênico ou de papel toalha; 

 Tinta; 

 Pincel; 

 Papel colorido (caso não tenha pode ser branco); 

 Cola quente (se não tiver pode ser cola normal); 

 Canetinha; 

 Tesoura sem ponta. 

 

      Passo a passo: 

 1° Pinte o rolo de papel com a ajuda da criança. 

  2° Enquanto o rolinho seca, use o papel colorido para recortar a porta e a janela. 

  3° Use a canetinha para fazer detalhes como a maçaneta. 

  4° Use a cola para prender a porta e a janela no rolinho. 

  5° Com a tesoura, recorte a porta para que ela abra e feche. 

  6° Para fazer o telhado, você vai precisar de uma tira de papel colorido. Use a cola quente para colar o papel, 

formando um triângulo no topo do rolinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Boa aula. 


