
 

    
 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/05/2021 SEMANA: 11 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI TURMA: 
MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

PROJETO: Família, emoções e sentimentos 

“A família de Marcelo”. 

 

 

Atividade: Andar sobre a fita. 

 

Recurso: fitas adesivas ou dupla face ou giz. 

 

Estratégia: 

O responsável utilizará a fita crepe ou giz para fazer caminhos no chão, 

caminhos retos e com curvas e colocar alguns obstáculos como: garrafas pet, 

baldes, vassouras.  

Esta atividade poderá ser realizada também no quintal de casa, da mesma 

maneira, fazendo caminhos retos e curvas. 

 A criança deverá passear nos caminhos pela linha, andar para frente depois de 

costas, andar com as mãos na cabeça e depois na cintura, andar na ponta dos 

pés, andar encostando um pé à frente do outro e pular os obstáculos, conforme 

o comando do adulto. 

Registre esse momento através de vídeo e divulgue no grupo da escola. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade proporcionar coordenação motora ampla, 

incentivar a interação entre adultos e crianças, orientação espacial, observação, 

atenção e concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/05/2021 SEMANA: 11 

PROFESSOR:JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA, RAQUEL. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

 
 

                    

 

 

 

 

  

 

 

          

Ivan Cruz “Soltando bolinhas de sabão”              Releitura ‘Soltando bolinhas de sabão”                          

 

 Atividade: Releitura da obra “Soltando bolinhas de sabão – 1999” 

Recurso: Tecidos e roupas do adulto, lápis, papel, canetinha, giz de cera, uso 

de tecnologia ou qualquer outro material que tenham em casa.  

 

Estratégia: Fazendo uso dos materiais que tem em casa, vamos recriar a Obra 

de Ivan Cruz “Soltando bolinhas de sabão – 1999”, você deve ser o personagem 

principal como o exemplo da imagem a cima, vista a roupa do adulto, faça 

desenho para colocar o rosto, o adulto ajudará e observará a criatividade da 

criança recriando a imagem, queremos ver sua criatividade, o importante é se 

divertir! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Releitura não é cópia. Na cópia reproduz-

se com fidelidade a obra de um artista. Na releitura apresenta-se aquilo que se 

entendeu da obra, produzindo um texto/objeto novo, a partir do primeiro que foi 

proposto, mas sem preocupação com semelhanças. É um processo que envolve 

a absorção de algo anterior de forma a recriá-lo, reinventá-lo, transformá-lo. 

 

 


