
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 15 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 16/06/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos.   

 

3ª Atividade da semana- Brincadeira Carne Crua – Região Sul (adaptada para idade) 

Objetivo: Desenvolver a percepção de movimento com resposta motora rápida de como pegar a 
bola com a mão e também é possível desenvolver as noções de velocidade e de força.  

 

 

Como fazer: Vamos precisar de uma bola para a realização da brincadeira. Sentem-se com a(s) 
criança(s) sempre de frente para o outro, no tapete, tatame ou onde se sentirem confortáveis. O 
adulto inicia a brincadeira jogando a bola para a criança, quando ela pegar, logo diga seu nome 
“Parabéns (nome do (a) filho (a),)” em seguida estimule-a a jogar de volta para o adulto e assim 
que o fizer, fale seu nome “Parabéns, você jogou para o papai ___/ para mamãe___”. Comemore 
toda vez que jogar a bola com palmas, palavras incentivadoras com muita alegria. E que todos se 
divirtam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera, 
Elizete, Nayara, Maria e Roseli. 

Data: 16/06/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Tema: Cultura Regional 

Atividade: Conhecendo sobre a Região Sudeste 

O objetivo desta atividade é de maneira lúdica levar o aluno a conhecer características da região 

sudeste, assim como cultura e costumes. Desenvolvendo sua aprendizagem, bem como, atenção 

e concentração ao assistir apresentações. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

A Região Sudeste do Brasil, é formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo, onde existe uma diversidade cultural muito rica influenciada pelas 

culturas indígena, africana, europeia e asiática. 

Algumas festas desta região são: Carnaval, Festa Junina, Festa do Peão de Boiadeiro, entre 

outras. 

Acomode a criança em um lugar confortável e coloque o vídeo sugerido para que ela assista 

sobre Cultura Regional do Sudeste, o responsável assistirá junto com a criança apontando no 

vídeo imagens, nomeando para que o aluno conheça e assim fortaleça seu aprendizado. 

 

Link para o vídeo da música: https://www.youtube.com/watch?v=qvd9q8PqqgU 

 

   

 

 


