
 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA BARBOSA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/05/2021 SEMANA: 12 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

 

                                   PROJETO: FAMÍLIA, EMOÇÕES E SENTIMENTOS 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=qa0X24bpMLk                                                                                       

(vídeo explicativo como fazer a brincadeira) 

 

Atividade:  A brincadeira é apostando corrida diferente.  

 

Recurso: Celular, computador, notebook ou tablet., TV, papelão, folha sulfite, 

revista etc. 

 

Estratégia:  

A brincadeira é apostando corrida com duas ou mais pessoas, com 2 placas de 

papelão ou outro material, de acordo com o vídeo explicativo os oponentes 

deverão se posicionar nos lugares e iniciar a corrida intercalando e pisando nas 

placas, uma após a outra, ganha quem chegar primeiro ao local determinado. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade desenvolver capacidades importantes, como 

a atenção, a memória, a imitação, a imaginação. Ainda propiciando a criança o 

desenvolvimento de áreas de personalidade como afetividade, motricidade, 

inteligência, sociabilidade e criatividade.  

Tendo as regras que consistem em colocar duas placas na frente e pular uma, a 

outra que ficou atrás passa para a frente, assim sucessivamente até chegar ao 

lugar para terminar a corrida, ganha quem chegar primeiro. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qa0X24bpMLk


 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/05/2021 SEMANA: 12 

PROFESSOR:JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA, RAQUEL. TURMA: Ma-
ternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação  

 
SEMANA DO BRINCAR 

 
 

 
Link: https://youtu.be/f4ZiUL5Ln7I 

História - Professora Marcely 
 

 

Atividade: História criativa 

 

 

Recurso: Bules, chaleiras, potes, livros, revistas, brinquedos ou qualquer 

material (não perigoso que tenha em casa).  

 

Estratégia: No vídeo a Professora Marcely nos conta uma história fazendo uso 

de materiais não convencionais, nessa proposta o objetivo é explorar a 

imaginação e a criatividade, levando-nos a um momento de diversão e pura 

fantasia. Assista ao vídeo e em seguida crie suas próprias histórias. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Essa proposta visa observar se a criança 

pequena demonstra interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leito, ampliando seu vocabulário 

e representando as emoções no convívio familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/f4ZiUL5Ln7I

