
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

BRINCANDO COM BOLAS  

Para esta atividade vocês vão precisar de:  

• Bolas (de preferência Bolas médias ou 

grandes). 

 As brincadeiras estão presentes tanto nos jogos com regras como no faz de conta; 

tanto nas atividades de expressão artística, como na música, dança e teatro. Por isso o 

brincar deve ser considerado como parte do processo educativo dos pequenos, pois, 

potencializa a exploração e a construção do conhecimento de forma lúdica. Sendo assim, 

para essa atividade o adulto deverá oferecer uma ou várias bolas para que a criança brinque 

explorando e manuseando de forma livre. O papai, a mamãe e até mesmo o irmãozinho 

poderá neste momento brincar junto para aumentar o interesse e a satisfação. Podem dizer 

para ela jogar para o alto, chutar com o pé, esconder a bola e depois achar, colocar e tirar a 

bola de alguma caixa ou cesto. Se a bola for grande, pode colocá-la em cima movimentando-

a com cuidado. Outro exemplo é pedir para ela jogar para as pessoas da família que estão 

presentes, assim poderão ver se já reconhecem todos pelos nomes. 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 27/05/2021 SEMANA: 12 

PROFESSORES: Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 VAMOS BRINCAR DE ESTÁTUA  

  A proposta de atividade de hoje será o adulto responsável 

pela criança, organizar um local na sala ou quintal e convidar 

a criança para brincar de estátua. Por meio da brincadeira, irão de forma prazerosa, estimular 

a percepção auditiva, controle corporal, limites, equilíbrio, noção espacial, ritmo, interação e 

criatividade.  Para realizar a brincadeira de uma forma mais divertida ainda, podem convidar 

outras pessoas que estiverem em casa. O adulto que irá conduzir a brincadeira, vai precisar 

de um caixinha de som ou rádio, ou celular. Escolha músicas do repertório infantil. Enquanto 

ela escuta a canção incentive-a a dançar. Num determinado instante dê pausa na música e, 

quando parar, ficará imóvel como uma estátua. Repita os comandos várias vezes até a 

criança assimilar a brincadeira. Use a criatividade fazendo estátuas divertidas com caretas, 

estátua de animais etc. 

Boa diversão! Não se esqueçam dos registros, estamos aguardando! 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:   
 

DATA: 27/05/2021 SEMANA: 12 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Elisângela, 
Larissa, Fabiana, Vanderlânia e Zeni. 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 


