
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/06/2021 SEMANA: 16 

PROFESSORES: Ana Lúcia M. Alexandre, Ana Paula do N. Silva, Celina 

de M .Caetano, Eliana Paula Caleffi, Selma Lopes dos Santos e Maria 

Lucilene Barros. 

TURMA: 
Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gesto e movimento 

OBJETIVOS APRENDIZAGEM  : (EI02CG02). 
Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em 

frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em 

brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas. 

 

Olá, como vocês estão? 

Espero que todos estejam bem. 

Dando continuidade ao nosso Projeto “Era uma vez” 

Que bom hoje é dia de brincadeira! 

Vamos brincar de seu lobo? 

Convide toda a família e vamos começar? 

Os pais irão escolher alguém da família para ser o lobo, os demais serão os futuros 

perseguidor do lobo. 

O lobo vai se esconder os demais participantes ficarão andando e cantando. 

Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. 

Está pronto seu lobo? 

Não estou vestindo a camisa. 

Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem 

Está pronto seu lobo? 

Não estou vestindo a calça 

Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem 

Está pronto seu lobo? 

Não estou vestindo a meia 

Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem 



Está pronto seu lobo? 

Não estou calçando o sapato 

Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem 

Está pronto seu lobo? 

Estou pronto e vou pegar você 

Todos saem correndo com medo lobo. 

O lobo pega um dos participantes que será o próximo lobo 

Aproveite a brincadeira e não se esqueçam de enviar as fotos da atividade! 

Para imprimir é só ligar e agendar com a escola. 

Olha! A máscara do lobo, que legal! Vamos colorir à sua maneira? Depois é só brincar 

e se divertir. 

Podemos ouvir a música neste link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nW6gvjifd14&t=39s 

 

 

 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/lobo-dos-desenhos-animados.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nW6gvjifd14&t=39s
https://br.depositphotos.com/stock-photos/lobo-dos-desenhos-animados.html


 

 

 

 

 

 

 

Link 

https://br.pinterest.com/pin/50454458304797176/ 

EQUIPE PALMIRA 

https://br.pinterest.com/pin/50454458304797176/

