
 

            
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 14 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 
Data: 11/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gesto e movimento. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

 
Estratégia de aprendizagem:  

COBRINHA 

O objetivo dessa brincadeira é passar pela corda sem encostar nela, estimulando assim a 

habilidade motora, a previsibilidade, a autoconfiança, equilíbrio, velocidade, atenção, concentração 

e percepção do espaço.  Para iniciar a brincadeira conversem com os participantes dizendo que a 

corda ou lençol será a cobrinha e que ao movimentar não poderão encostar.  Dois participantes 

seguram nas extremidades da corda e começam a fazer movimentos com ela, imitando o rastejar 

da cobra. A criança deve ultrapassar a cobra de um lado para outro sem tocar nela. Quando a 

criança tocar na cobra substitui um dos participantes que está movimentando a corda. 

                                                                                                                                                                   

Observação: Caso não tenha mais participantes poderão fazer com duas pessoas, onde um 

segura a corda ou lençol e balança, o outro terá que pular sem pisar na "cobrinha", se pisar inverte-

se a posição. 

 

 

 

 

Materiais: corda ou lençol 

Não esqueçam de compartilhar conosco através de vídeos, fotos ou relatando como foi o 

momento da atividade.  

 



 

            
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 14 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, 
ROSANGELA MOREIRA, KENIA E LUANE. 

 
Data: 11/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.    

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

                                     

Estratégia de aprendizagem: 

BRINCADEIRA CAMA DE GATO 

Essa atividade desenvolve a coordenação motora, a autonomia e a identidade corporal, 

proporcionando que a criança tenha o autocontrole de seu corpo. 

Usando tiras de papel crepom, barbante, elástico ou uma fita adesiva confecciona-se um túnel com 

um emaranhado que se cruza em diversas direções.  

Você também pode utilizar as cadeiras para criar o túnel, onde a criança deve passar pelos fios/fitas 

sem encostar até o fim do percurso. 

   

 

 

Não esqueçam de compartilhar conosco através de vídeos, fotos ou relatando como foi o 

momento da atividade.  

 


