
 

    
 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/06/2021 SEMANA: 17 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila, Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1- A 

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

                                                      
Atividade: Brincando com boliche.  

Recurso: Garrafa vazio de água, refrigerante, suco, embalagem vazio de 

shampoo, amaciante, detergente, fitas adesivas, folhas de jornal, revistas e 

meias. 

Estratégia: O responsável irá pegar material reciclável que tenha em casa como 

1 (uma) garrafa vazio de água, frasco de suco, embalagem vazio de shampoo, 

amaciante ou detergentes.  

Colocar esse material no chão, pode ser colocado em fileiras, ou se preferir 

intercalar os pinos, formando assim o boliche. A confecção da bola pode ser feita 

com meias, folhas de revistas ou jornal, se preferir usar as bolas coloridas 

fornecida em uma atividade anterior.  

Quando o espaço estiver pronto, vamos a brincadeira! Coloque a criança 

sentada no chão, com uma bola, de frente para garrafas ou a embalagem 

escolhida, após pedir para a criança rolar a bola em direção, deixá-la brincar até 

derrubar as garrafas. Para a criança que ainda não anda coloque-a no colo e 

faça a brincadeira sentada, apoiando e incentivando a criança pegar a bola e 

jogar. 

Observação:  

Família compartilhem conosco esse momento através de fotos ou vídeos. 

Observe a reação da criança se gostou, demonstrou interesse ao realizar a 

atividade, esboçou reação de alegria ou curiosidade.  

Curiosidade sobre esta atividade: 

Importante fazer o próprio boliche com material reciclado, porque vira uma 

excelente brincadeira de movimento, desenvolve a atenção, a percepção visual, 

coordenação motora e equilíbrio. É uma atividade onde a família participa 

interagindo com a criança criando laços afetivos e de cooperação.  
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Berçário 1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

    

 

Link  história : https://youtu.be/DJIlX59gDUQ 

Festa Junina Educação Infantil com a Turma da Mônica.  

  
Atividade: Conhecer e Brincar Festividade Popular do Brasil.  

 

Recursos: Celular/TV, bolinha de meia, latas ou garrafas plásticas. 

 

Estratégia: 

Assistir ao vídeo: Festa Junina da turma da Mônica, depois o adulto deverá 

explicar para a criança que a festa junina é uma festividade popular no Brasil que 

acontece todo mês de junho e julho. Após vamos nos divertir da brincadeira 

tomba latas? Pode usar garrafas de plástico também.  Poderão brincar de 

derrubar as latas utilizando a bolinha de meia do kit dado anteriormente, caso 

não tenha pode usar outra bolinha que tiver em casa. Relatar se a criança 

conseguiu ou não derrubar as latas ou garrafas e fazer a contagem das latas/ 

garrafas derrubadas. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

 Oferecer oportunidade de descontração, socialização e ampliação do seu 

conhecimento através de atividades diversificadas e brincadeiras. 

 

 

https://youtu.be/DJIlX59gDUQ

