
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 10 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 11/05/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  
 

 
 2ª Atividade da semana – Brincadeira divertida, organização garantida! 

Objetivo: Desenvolver a autonomia, a responsabilidade da organização. Identificar lugares e 

memorização. A criança cria e inventa novas brincadeiras.   

 

Como fazer: Pegue junto com a criança alguns brinquedos preferidos, espalhe pelo ambiente e 

deixe-a brincar à vontade com que escolher, cantem ou coloquem uma música para deixar o 

ambiente agradável e tranquilo. Após esse tempo de brincadeira, converse com a criança que 

agora é hora de guardar os brinquedos e a convide dizendo: “Vamos guardar os brinquedos?”, 

“Você ajuda a mamãe?” Guarde 3 brinquedos, conte 1,2,3 para cada um guardado e bata palmas 

comemorando sua ação, dando assim o incentivo com a criança já te ajudando. Realize a 

contagem dos brinquedos de uma forma divertida comemorando cada um guardado por ela, elogie 

dizendo “Parabéns, você fez certinho!”  aproveitem esse momento para se divertirem.  

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Roseli e Vera. Data:11/05/2021 Turma: BIB 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

Tema: Brincando com a Matemática 

 

Atividade: Meu chapéu de três pontas. 

Essa atividade tem como objetivo oferecer a criança recursos que estimule sua participação com 

entusiasmo, proporcionando também desenvolvimento da oralidade através da música. 

Desenvolvimento da atividade. 

Para essa atividade, você vai precisar da metade de uma folha de jornal ou uma folha de revista ou 

qualquer papel de sua preferência. Sente-se junto com a criança e faça a dobradura do chapéu, 

um para você e outro para o pequeno, como mostra a imagem abaixo.  

Depois de prontos, mostre as pontas do mesmo e conte em seguida, assistam juntos o vídeo da 

música "O meu chapéu tem três pontas" cantem, coloquem o chapéu na cabeça mostre as três 

pontas e se divirtam. 

 Link do Vídeo da atividade: https://youtu.be/tosStXEHxRE 

Fonte de pesquise: https://youtu.be/PjNciHebpYU 
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