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(Segunda-feira, 24 de maio de 2021) 

Olá crianças e responsáveis! 

Esta semana, abordaremos a temática “O dia do brincar”. Na aula de hoje, 
assistiremos um breve vídeo sobre direitos de brincar e depois realizaremos 
duas brincadeiras com bola. 

1º MOMENTO 

Neste primeiro momento, daremos continuidade ao projeto “Política de 
Educação para Cidadania - Educação para todos”. Assistiremos o vídeo 
“Cidadania para crianças: Direitos para conviver bem - Vídeo Educativo Infantil 
| PlayKids”.  
 

Vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=n_K5uaF06Oc 
 

Após, faça as seguintes perguntas para a criança:  

• Devemos compartilhar nossos brinquedos com os amigos? 

• Você gosta de brincar com bola? 

• Todas as crianças tem o direito de brincar juntos? 

• Qual é a sua brincadeira favorita com bola? 
 

 

2º MOMENTO 

Vamos brincar com bola? Caso a família não possua nenhum tipo de bola em 
casa, podem improvisar com papel, meia, panos, embrulhos de presente, etc. 
O primeiro desafio, será o arremesso da bola em uma caixa, lata, bacia, ou 
outro material que possibilite a entrada da bola dentro do recipiente. Para 
iniciar a brincadeira, faça uma marcação no chão do ponto em que a criança 
fará o arremesso (caso perceba facilidade, aumente a distância ou dificuldade). 
O próximo desafio é chutar a bola dentro de um espaço determinado pela 
família, podendo definir estes espaços com garrafa pet, que será o gol.  

https://www.youtube.com/watch?v=n_K5uaF06Oc


Abaixo segue o vídeo explicando a atividade: 

Desafio: Arremesso na Cesta ou Bola ao Cesto - YouTube 

Esperamos que tenham se divertido com as brincadeiras! 

 

DEVOLUTIVA 

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade e compartilhe conosco na página 
do Facebook do grupo do Jardim I. 

 

Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

https://www.youtube.com/watch?v=49rXecEQTJk
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