
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/05/2021 SEMANA: 12 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 

Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves, Rodrigo G. Silva. 

TURMA: Maternal 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós 

Corpo, Gestos  e Movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO02)  

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. 

(EI02CG02)  

Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, dentro, 

fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

 

 

Olá turminha tudo bem! 

 

No dia 28/05 será comemorado o dia do “Brincar” e 

durante esta semana, estaremos realizando 

atividades por meio das brincadeiras. É preciso 

preservar e respeitar o tempo da brincadeira, como 

sendo parte importante do desenvolvimento infantil. E 

nos lembrar das necessidades e os benefícios desses 

momentos na vida das crianças.  

 

Vamos brincar de equilíbrio? 

http://www.tempojunto.com/2016/02/02/vamos-brincar-de-equilibrio/


A dica de hoje é usar fita crepe para fazer uma linha reta e 

outra em zig zag no chão. Podemos também riscar o chão 

com giz ou barbante. 

Na primeira parte da brincadeira vamos pedir para a 

criança andar na linha. Claro não sai como como a gente 

imagina, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá da 

linha. Mas tudo vale! 

Muito bem! 

Agora já sabemos onde começa e termina nosso desafio 

vamos continuar a brincadeira: 

Coloque uma pilha de sapatos de adulto em um 

canto próximo a linha feita no chão.  

Misture os pares de sapato. 

Agora começa o desafio: 

A criança deverá encontrar o par do sapato, calçar 

e andar sobre a linha do início ao fim.  

A brincadeira termina quando a criança completar 

o desafio. 

Muito legal! 

Nesta brincadeira a criança aprende equilíbrio, 

encontra pares, aprende a calcar sapatos, se 

socializa.  

Agora é só brincar!!!  

 

 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA 


