
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/06/2021 SEMANA: 17 

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS e ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 

 

Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
ROTINA DIÁRIA: 

 A criança escreverá o nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita 
do primeiro sobrenome); 

 Fará a leitura das letras do alfabeto aleatoriamente: B, D, C, S, X, Z; 

 Na sequência de 1 a 10, fará a leitura somente dos números aleatoriamente. 

 Leitura/História: FESTA JUNINA: O BALÃOZINHO E A ÁRVORE | HORA DO CONTO | #34. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=05XKHFmsb1E 

 
ATIVIDADE 

 

PESCARIA 
Material 

 1 bacia e outro recipiente de preferência ambos de plástico, que não quebrem facilmente; 
 Objetos como tampinhas de garrafas, bolinhas etc. que possam ser colocados na água e 

podem terem vários tamanhos; 
 Instrumentos como pinças de brinquedo de plástico, palitos de sorvetes, palitos de 

churrascos tirados as pontas, colheres no caso utilizando o cabo destas ou outros utensílios 
que sirvam como vara. 

 
DESENVOLVIMENTO 
Encha uma bacia de água e espalhe os objetos dentro dela. Deixe um outro recipiente vazio ao 
lado, e garanta que ela possa ser alcançada pela criança sem se levantar. Explique que os objetos 
pescados devem ser colocados lá dentro, mas que eles devem tentar fazer toda a atividade com 
os instrumentos escolhidos, e não com as mãos. Demonstre a pescaria, depois distribua os 
instrumentos as serem utilizados para a criança. No final da pescaria a criança irá contar o número 
de objetos pescados. Pode-se pedir para a criança também fazer o caminho inverso, do recipiente 
vazio para a água, utilizando outros instrumentos diferentes. 
 

 
 
Objetivos: desenvolver a coordenação visomotora e contagem numérica. 

https://www.youtube.com/watch?v=05XKHFmsb1E

