
 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA    

Nome do aluno:  Semana 12 

Professores: Fred Madureira / Jacqueline Data: 24/05 a 
28/05/2021 

Turma: 
Jardim I 

Campos de Experiência: “Corpo, gestos e movimentos”. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

BALANGANDÃ 
 

Olá crianças! 
Olá família! 
No dia 28 de maio se comemora o dia do brincar, então confeccionaremos alguns 

brinquedos divertidos. 
 
BALANGANDÃ 

1- Materiais necessários: Uma caixa de fósforos selada com cola ou revista dobrada como 
mostra no vídeo, várias fitas de papel crepom, tecido ou tiras de saco plástico, um pedaço de 
barbante ou linhas e decore a caixa de fosforo como quiser. 

 
2- Como Fazer: Depois de selar a caixa de fósforo prenda as fitas e amarre o barbante ao redor, 

quanto mais colorido e quanto mais fitas melhores, pronto, está pronto um brinquedo alegre, 
deixe a criança girar ou arremessar o brinquedo e pegar de volta.    

 
Construindo um balangandã para brincar  

 https://youtu.be/Jtds-GsQFsg  
 

                                    
                            

                         Balangandã de fitas                                           Como Brincar com o balangandã 
 
 

     Devolutiva: mande uma foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança 

realizou a    atividade, a devolutiva conta presença 

 

Até mais. 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Jtds-GsQFsg
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

BILBOQUÊ 
 

Olá crianças! 
Olá família! 
Hoje vamos construir um brinquedo com materiais recicláveis. 

 
BILBOQUÊ 
Materiais necessários: A parte do gargalo da garrafa PET, duas tampinhas de garrafa, um 
pedaço de barbante e decore como quiser o brinquedo.   
Como fazer: Corte o gargalo da garrafa PET, depois prenda uma das pontas do barbante no 
bico da garrafa, rosqueando a tampa e coloque a outra tampinha da garrafa na outra 
extremidade do barbante, colando ou fazendo um furo na tampinha para amarrar.  

 
Construindo um balangandã para brincar  

https://www.youtube.com/watch?v=POAYHOmNpx8 
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