
 

            
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:   Semana 14 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo, 
Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene 
e Sarah.  

 
Data: 07/06/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência: O eu, o outro, o nós.   

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR  

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando, 

imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade.” 

(Lev Vygotsky) 

Estratégia de Aprendizagem:  

Estátua 

Vamos iniciar uma semana muito divertida e repleta de aprendizagem, comemorando o dia do 

brincar.  

Hoje começaremos com a brincadeira da estátua. O responsável coloca uma música bem animada 

e todos vão dançando, fazendo caretas ou imitando um animal, quando a música parar todos tem 

que ficar imóveis, como uma estátua. A pessoa que ficou responsável por tocar a música tentará 

fazer com que as “estátuas” se mexam quem se mexer perde a brincadeira.  

Dica: explique e demonstre para a criança como se brinca, as regras e em seguida comecem a 

brincadeira. 

  

 

 

 

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 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar,  

Carolina F, Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 07/06/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando, 

imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. ” 

(Lev Vygotsky) 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Cabana 

Brincar é um direito de todas as crianças, é estar em constante movimento tanto mental quanto 
corporal e contribui para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo de cada criança.   
Brincar de Cabaninha promove as crianças desenvolver a criatividade e imaginação, a brincadeira 
não tem regras ou procedimentos especiais o que vale é criar e imaginar, pode montar a cabaninha 
no quintal ou dentro de casa, utilizando lençóis, cobertores, pregadores, cabos de vassouras, 
mesas, cadeiras ou o que estiver disponível para montar. Converse com a criança, brincar do que 
desejar, explorar a imaginação e vocês podem se divertir juntos dentro da cabana, contando 
histórias, conversando, brincando, cantando canções ou imaginar que estão em uma a floresta, 
caverna ou um planeta distante.  Divirtam-se!       
                                                                                    

 

 

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

momento da atividade.  

 


